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Supermarketurile UNICARM 
și-au deschis porțile în DEVA

Eveniment 4 ► ]

Iadul de pe pământ, în blocul 
35 din Uricani

Aproximativ 20 de familii sunt obligate să trăiască în 
condiții greu de imaginat, într-un bloc situat pe strada 
Teilor, din orașul Uricani. Locatarii blocului 35 sunt 
nevoiți, de mai bine de șapte ani, să supraviețuiască fără 
electricitate, căldură, apă potabilă și fără canalizare.
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Unicarm anunță deschiderea a 4 magazine de țip Supermarket, în 
orașul Deva.
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* Bdl. Dacia, Complex comercial Dacia

Cu o varietate bogată de produse alimentare și nealimentare la prețuri 
accesibile, cu prețuri de producător la: carne și mezeluri, conserve, 
pâine, patiserie și cofetărie, lactate și înghețată, UNICARM își deschide 
larg porțile pentru consumatorul de zi cu zi.

Deschis pentru tine! acum și în orașul tău!
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► DM 7 Deva -Sinieria
— ► DJ 687 Cristur - Hunedoara
/ ► 0.1 687 Hunedoara - Hășdat
O ► ON 66 Căian - Băcia

► DN7 Mintia - Vețel
► 0N7 Vețel - Leșnie

► DN7 Leșnie - Săcămaș
► DN7 Ilia - Gurasada
► ON7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 C ăiuelul de Jos - Bej un
► Vulcan pe DN 66A

Caleadar

f greco-catolic
Ss 10 m din creta 
f romano-catolic 
Ss. Ioan de Ketty; 
Victoria<_______

Relee» zilei

Tort de mere 
cu frișcă

Ingrediente:
- 300 g miere
- 125 g griș
- 1/2 kg mere rase necurățate de 
coajă
- 2 ouă
- 3 linguri ulei
- 1/2 linguriță scorțișoarăa
- 1 pachețel praf de copt
- sare
- 250 g frișcă
- dulceață de vișine

Mod de preparare:
Se bate spumă mierea cu găl

benușurile, se adaugă uleiul, sarea, 
merele rase de coajă, grișul, 
scorțișoara și praful de copt, 
amestecând totul foarte bine. La 
urmă se pun albușurile bătute 
spumă și se amestecă foarte ușor 
cu lingura. Compoziția obținută se 
pune în forma de tort unsă cu unt 
și presărată cu pesmet foarte fin și 
se dă la cuptor, la foc potrivit. 
După ce s-a răcit se acoperă cu 
frișcă și se garnisește cu vișine din 
dulceață bine scurse de 
sirop.eparte la fel ca la orice alt co
zonac.

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

................................... .........................

-ț-Sfântul Zilei HOROSCOP

Sfinții 10 Mucenici din Creta
Ținând Decie sceptrul împărăției 

Romei, a pus în insula Creta pe un ighemon, 
asemenea cu dânsul la nume și la obicei, căci 
se asemăna împăratului său cu asprimea, cu 
tirania și cu prigoana creștinilor. Acesta a 
poruncit să caute spre a munci pe toți cei ce 
cred în Hristos. Deci, se aduceau la dânsul cei 
tari în credință, pe care, după multe ispitiri și 
munci, cu felurite mor(i îi pierdea. în acea 
vreme o ceată. în număr de zece bărbați aleși, 
a fost prinsa și adusă la cel ce-i căznea. Aceștia 
erau cu neamul din diferite cetăți: Teodul, 
Satornic, Evpor, Ghelasie și Evnichian erau 
din cetatea Gortiniei; Zotic din Hios, Pompie 
și Agatopul din Epinia, Vasind din Chidonia 
și Evarest din Iracleea. Toți se sârguiau a 
merge către cetatea din cer. Aceștia, stând 
înaintea muncitorului, au răspuns cu mult 
curaj și au arătat multă bărbăție. Bătuți fiind, 
munciți, târâți pe pământ, cu pietre uciși, 
batjocoriți; scuipați și tot felul de batjocuri 
răbdând treizeci de zile. Iar în douăzeci și trei 
ale lunii decembrie, prcgătindu-se zi de jude
cată și șezând ighemonul în divan, s-au adus 
răbdătorii de chinuri la întrebarea cea mai de 
pe urmă, fiind plini de îndrăzneală și de suflet. 
Ighemonul se îndrăcea cu iuțimea și cu neb
unia, sârguitor fiind spre a-i tortura, ca să-i 
omoare cumplit, însă aceștia erau gata a răbda 
până la suflarea din urmă. Iar ighemonul se în
tărâta, apoi se mânia și poporul, repezindu-se 
ca să apuce pe mucenici, pe care i-ar fi rupt cu 
mâinile, de nu i-ar fi oprit Decie. Poruncind să 
fie tăcere, gândea ce fel de moarte mai 
cumplită să le dea. Apoi îndată, după porunca 
ighemonului. mâinile muncitorilor au răpit pe 
sfinți, spre a le da diferite chinuri, unora unele, 
iar altora altele. însă cruzimea și mărimea 
durerilor erau pentru toți asemenea. Pentru că

unii dintr-înșii erau spânzurați și cu unghii de 
fier strujiți, vinele li se rupeau și carnea le 
cădea la pământ, iar alții cu pietre și cu pari 
ascuțiți erau răniți pe coaste până la oase. Alții 
cu plumb fiind bătuți, li se dezlegau încheie
turile, li se sfărâmau și se rupeau oasele, iar 
alții într-all chip erau schingiuiți, încât nu 
poate urechea să audă de acele munci 
cumplite. Căci, precum celor ce sunt miloși le 
este nesuferit a privi la acelea, dar auzindu-le, 
numărându-le este și mai greu. însâ mucenicii, 
unele ca acestea primindu-le cu mare în
lesnire, cu mulțumire, le răbdau cu bărbăție, 
incât păreau că se mâhnesc pentru lipsa unor 
munci mai mari. Deci toți alergau la dânșii, ca' 
spre un lucru nou și de mirare, adică și necred
incioșii și credincioșii. însă cei care păzeau 
credința în taină, alergau să se minuneze de 
bărbăția pătimitorilor și singuri să se în
tărească în credință, iar necredincioșii ca să-și 
bată joc de răbdarea sfinților și să se bucure 
de rănile lor, uitându-se la muncile cele 
cumplite. Drept aceea, nu numai că nici unul 
nu era mișcat spre milostivire, ci mai vârtos 
spre cruzime îndemnându-1 și pe ighemon și 
pe muncitori. Astfel invitau aceștia pe ighe
mon, iar el poruncea și muncitorii săvâr șeau 
ceea ce li se poruncea. Dacă a văzut că toate 
muncile nu se bagă în seamă de sfinții 
mucenici, Decie, deznădăjduind. i-a con
damnat la moarte. Deci sfinții erau duși spre 
ucidere de sabie, la un loc puțin mai departe 
de cetatea Alonium. Către acest loc grăbindu- 
se răbdătorii de chinuri au arătat un lucru nou; 
căci în toată alergarea muceniciei, fiind cu un 
suflet și cu un cuget, se grăbeau care dintr-înșii 
să ia primul cununa muceniciei. Dar aceasta 
ceartă a potolit-o, Teodul, fiind unul din acea 
dumnezeiască ceată, zicând că acela va fi mai

întâi dintre dânșii, care își va da capul sub 
sabie mai pe urmă decât toți, pentru că văzând 
tăierea celorlalți și moartea, nu se va înfricoșa 
și nici nu va arăta vreo mâhnire sau schimbare 
a feții. Atunci cu adevărat mai ales se va arăta 
minunat nevoitor și biruitor.

Plăcând tuturor acest cuvânt al lui Teo
dul, au adus mai întâi cântare lui Dumnezeu. 
Astfel, rugându-se fiecare dintr-înșii, li se tăia 
sfântul și purtătorul de biruință cap, iar su
fletele lor se înălțau cu bucurie către Hristos 
Dumnezeu. După tăierea sfinților, ducându-se 
gealații, unii cunoscuți au rămas să adune 
trupurile lor și le-au îngropat cu cinste.

Relațiile cu cei din jur în care lu
crezi se îmbunătățesc. Apar idei con
structive în discuții. Eforturile făcute 
în comun sunt încununate de succes.

Cuplurile stabile au parte de tan
drețe și senzualitate. Nativii singuri 
trebuie să se 'înfrâneze în momentele
în care simt că se înflăcărează de o 
idee sau o situație, altfel vor fi dezamăgiți. '

Viața socială se anunță foarte ani
mată și vei avea parte de întâlniri im
portante. îți petreci mai mult timp ca 
de obicei cu radele și te bucuri de 
aceste momente împreună.

Te folosești de talentele tale de bun 
diplomat pentru a negocia o afacere 
dificilă, câștigând un contract in detri
mentul concurenților tăi sau obținând 
un preț mult mai avantajos.

Ai de trecut printr-o situație destul 
de deranjantă. Ți se pare că prietenii te 
resping, în timp ce lor li se pare că îi 
manipulezi.

Dacă ai comis unele erori, astăzi 
acestea pot fi corectate. Tot ceea ce în
cepi acum are șanse să se extindă, mai 
ales dacă știi să soliciți aportul unor 
contacte utile.

23 decembrie
de-a lungul timpului

1948: în Japonia sunt executați opt criminali de război, 
printre care și fostul premier Hideiki Tojo

1963: Se încheie prima călătorie în jurul Pământului 
efectuată de o navă românească, cargoul "București"

1964: Un ciclon a afectat Ceylonul cauzând moartea a 
peste 2000 de persoane

1979: Trupele militare sovietice ocupă Kabul, capitala 
Afganistanului

1986: Dick Rutan și Jeana Yeager au terminat primul 
zbor înjurai lumii cu un avion numit Voyager, fără să-l reali
menteze cu combustibil

1990: La Aeroportul Otopeni se dezvelește un monu
ment din marmură neagră pe care sunt gravate numele celor 

' Apare și au pierdut viața în acest loc, în evenimentele din de
cembrie 1989

’ 1990: Printr-un referendum, populația Sloveniei votează
,,Cu 88% pentru independența Iugoslaviei.

S-au născut

1909: Principesa Ileana, fiica regelui Ferdinand și a 
reginei Maria

1910: Maria Mercedes de Bourbon, mama regelui Juan 
Carlos al Spaniei

1916: Dino Risi, regizor italian de film
1918: Helmut Schmidt, cancelar al Germaniei
1933: Akihito, împăratul Japoniei, al 125-lea descendent 

în linie directă de la primul împărat, Jimmu Tenno
1949: Adrian Belew, chitarist și interpret american
1968: Manuel Rivera-Ortiz, fotograf American

Comemorări:

1723: Filip al II-lea, Duce de Orleans, regent al Franței 
pentru Ludovic al XV-lea (n. 1674)

1889: Jeno Abel, scriitor, filolog și profesor universitar 
maghiar (n. 1858)

1953: Lavrenti Beria, politician și șef al Poliției sovietice 
(n. 1899)

1982: Alexandru Apolzan, fotbalist român (n. 1927)

Bancurile zilei
© © ©

Un băiețel îi scrie Moșului:
- Dragă Moș Crăciun, tri

mite-mi un frățior!
Moșul citește scrisoarea și 

răspunde:
- Trimite-mi-o pe mama ta!

© © ©
- Ionel, cum ați petrecut 

Crăciunul?
- Am făcut un pom de Cră

ciun, l-am umplut de jucării și 
tare ne-am bucurat.

- Și tu Georgel?
- Am făcut un pom de Cră

ciun, am cumpărat o mulțime 
de jucării și tare ne-am bucurat.

- Dar tu Moritz?
- Noi avem un magazin de 

jucării și ne-am uitat la rafturile 
goale și tare ne-am bucurat.

© © ©

Moș C răciun stă m Seara 
de Ajun în fața lui Bulă și îl în
treabă:

- Ai fost cuminte?
La care Bula:
- Tată, moșul ăsta mă ame

nință! Sună avocatul!

© © ©
Se plânge renul Rudolf lui 

Moș Crăciun:

- Sacii aștia cu cadouri se 
fac din ce în ce mai grei. Dacă 
merge tot așa, nu o să-i mai 
putem căra!

- Ai dreptate. De asta mi- 
am dat seama mai demult. Eu 
zic să nu mai ducem decât ca
douri în bani sau cecuri...

© © ©

Acorzi prioritate relațiilor cu prie
tenii, mai ales pentru că ai știut să fii și 
tu un prieten loial și sincer. îți multi
plici proiectele cu persoanele la care 
ții.

Iubirea rămâne pentru tine o afa
cere de zile mari. în definitiv, intere
sele tale materiale primează, iar 
eforturile merg în sensul unei ambiții 
personale.

Entuziasmul este trăsătura domi
nantă a comportamentului tău pe du
rata acestei zile. Unii nativi află că 
trebuie să facă față unei creșteri a res
ponsabilităților profesionale.

Ți se oferă posibilitatea de a-ți îm
bunătăți veniturile. Echilibrul bugetar 
este stabil, iar circumstanțele sunt fa
vorabile pentru o decizie financiară 
rentabilă.

Chiar dacă taci deja sport, este in
dicat să te axezi mai mult pe exerciții 
de musculatură. Concentrează-te pe
abdomen, pentru că astfel vei avea o formă dc
invidiat și vei facilita bunul mers al aparatulu 
digestiv.

Astăzi oscilezi între nevoia de a te 
impune și de a te valorifica, pe de o 
parte și tendința de a sta cu mâinile în
sân, în fața obstacolelor. Cel mai importam 
lucra este să te debarasezi de ideile fixe și de z 
te simți liber să acționezi.

glasul
<J Hunedoarei

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

Editor coordonator: Irina NĂS TA SE

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

Șef Departament Distribuție. Camelia TODEA
tel. 0728047011

Redactori: Andreea DEM1AN, Cătălin RIȘCUȚA, 
Claudiu SA V. Petronela TĂMAȘ, Anamaria NEDELCOFF 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

http://glasulhunedoarei.blogspot.com

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. l,Ap. 1

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.com

Tehnoredactare: Bogdan POPESCU 
Corectură: Dacian DAN 

Distribuție: Mihai DEZS1, Anca BEREȘ

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu

mailto:mmihaela_19@yahoo.com
mailto:gabriela_huzziC@yahoo.com
http://glasulhunedoarei.blogspot.com
mailto:glasulhunedoarei@yahoo.com


Joi, 23 decembrie 2010

Plenul Senatului a validat, miercuri, lista celor 11 membri nou aleși în vii
torul Consiliu Superior al Magistraturii (CSM), decizia fiind luată eu voturi 
64 "pentru", 60 "împotrivă". Senatorii s-au exprimat prin vot secret, eu 
bile, cu privire la validarea listei celor 11 membri nou aleși în viitorul Con
siliu Superior al Magistraturii.

Actualitate 3

Depunere de coroane pentru revoluționarii hunedoreni

Subprefectul Hunedoarei, Dorin Gligor a depus o coroană de 
flori din partea Prefecturii

Oficialitățile județului Hunedoara, 
areună cu revoluționarii hune- 

loreni, reprezentați ai Armatei, ai 
landarmeriei Române și ai Pompier- 
lor au depus, ieri, coroane de flori la 
roița din Piața Opera din municipiul 
Oeva, în memoria hunedorenilor 
:are și-au pierdut viața la Revoluția 
lin 1989.

?u prilejul împlinirii a 21 de ani de la 
Revoluție, oficialitățile din județul 
Junedoara au fost prezente la

Seminar pe tema modificării Codului
Fiscal, la Camera de Comerț
Modificarea codului fiscal, în sensul in- 
rituirii declarației unice cu privire la 

igațiile de plată a contribuțiilor so
ciale și evidența nominală a per
soanelor asigurate a fost discutată ieri, 
in cadrul unui seminar de informare, la 
Camera de Comerț și Industrie (CCI) 
Hunedoara. Totodată, în cadrul semi
narului cu tema „Modificările fiscale 
iplicabile de la 1 ianuarie 2011 ” s-au 
nai făcut precizări referitoare la în- 
ocmirea declarației 101 privind impoz
itul pe profit, pentru anul 2010.
Pentru a simplifica procedurile admin
istrative și pentru a veni în sprijinul 
nediului de afaceri, în vederea în- 
ieplinirii obligațiilor de declarare, se 
implementează o nouă procedură de de

Liberalii își judecă astăzi consilierii
Cei patru consilieri PNL din Consil
iul Local Deva, propuși pentru ex
cludere, își vor susține astăzi cauza 
in fața Curții Teritoriale de Onoare și 
Arbitraj a PNL. Consilierii PNL ai 
Devei, respectiv Ioan David, Carol 
Panduru, Dorel Cuiava și Nicolae 
Oană, au fost propuși pentru exclud
ere pe motiv că au încălcat statutul și 
regulamentul intern al partidului, dar 
și pentru abateri disciplinare și nere- 
cunoașterea Biroului Politic Munic
ipal PNL Deva. Propunerea de 
excludere a celor patru consilieri lib
erali a fost înaintată de președintele 
Organizației Municipale, Florin 
Oancea și apoi dezbătută în Biroul 

depunerea de coroane, care a avut loc 
în Piața Opera. La acest eveniment au 
participat aproximativ o sută de per
soane, oficialități, revoluționari sau 
simpli trecători.
Subprefectul" județului Hunedoara, 
Dorin Gligor, a fost cel care a dat 
onorul în fața militarilor din cadrul Ar
matei, a Jandarmeriei și a Inspectorat
ului pentru Situații de Urgență (1SU) 
Hunedoara. „Simt în suflet emoție, iar 
în minte îmi vin multe întrebări în legă
tură cu revoluția care a avut loc în urmă 
cu 21 de ani. Astăzi, îi comemorăm pe 

clarare, astfel încât să fie depusă o sin
gură declarație privind contribuțiile so
ciale care, în prezent sunt colectate 
separat de către Agenția Națională pen
tru Ocuparea Forței de Muncă, Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate și 
Casa Națională de Pensii. în acet sens, 
Guvernul a decis introducerea, de la 1 
ianuarie 2011, a unei declarații fiscale 
unice pentru contribuțiile de asigurări 
sociale și impozitul pe venit, care se va 
depune la ANAF, respectiv launitățiile 
fiscale în a căror evidență sunt înregis
trați contribuabilii ca plătitori de im
pozite, taxe și contribuții, urmând ca 
ANAF să trasmită datele celorlalte in
stituții. Măsura reprezintă o modalitate 
mai eficientă de depunere a declarați

Politic Județean (BPJ). Președintelui 
Organizației Județene PNL Hune
doara, Mircea Moloț, a trimis o 
adresă și către Consiliul Local Deva, 
pentru a se lua act de încetarea man
datului acestora, fapt care aar fi tre
buit să se discute în ședința ordinară 
a CL Deva, din 13 decembrie. Toto
dată, Moloț le-a trimis o înștiințare 
consilierilor, prin care le este adus la 
cunoștință faptul că începând cu 15 
decembrie sunt excluși din partid. 
Subiectul nu a fost pus în discuție în 
ședința Consiliului Local din 13 de
cembrie, ca urmare a unei adrese 
trimise de Secretariatul General al 
PNL, prin care este precizat faptul că 

cei care au murit la Revoluție. Este 
foarte important ca tinerii noștri să știe 
și să nu uite ce s-a întâmplat atunci”, a 
declarat subprefectul Hunedoarei, 
Dorin Gligor. După ce a fost dat onorul, 
mai mulți preoți au ținut o slujbă de 
pomenire a celor care au murit la Rev
oluția din ’89.

Revoluționarii nu se mai înghesuie la 
acest eveniment

Acest eveniment are loc, în fiecare an, 
iar hunedorenii care au murit în acea 

ilor prin eliminarea timpului pierdui la 
cele patru ghișee la care contribuabilii 
trebuiau să se prezinte. Noul formular 
al declarației unice va putea fi trasmis 
on-line, exclusiv prin mijloace elec
tronice, începând cu data de 1 iulie 
2011. Pentru trasmiterea on-line a de
clarației unice, contribuabilii trebuie să 
dețină o semnătură electronică. în ceea 
ce privește definitivarea impozitului pe 
profit pentru anul 2010, vor exista două 
perioade distincte pentru care se va cal
cula impozitul anual și se vor depune 
declarații anuale de impozit pe profit 
pentru perioada 1 ianuarie - 30 septem
brie și 1 octombrie - 31 decembrie.

Irina Năstase

excluderea celor patru consilieri se 
va face doar în momentul în care vor 
fi epuizate toate căile de atac la in
stanțele interne ale PNL. Drept pen- 
tru care, astăzi se întrunește Curtea 
Teritorială de Onoare și Arbitraj a 
PNL, pentru ca cei patru consilieri 
propuși pentru excludere să își 
susțină cauza. Dacă decizia CTOA 
nu-i va mulțumi, aceștia au posibili
tatea să se prezinte pentru a-și 
susține nevinovăția și la Curtea de 
Onoare și Arbitraj a PNL de la Bu
curești.

Irina Năstase 

perioadă la Revoluție sunt comemorați, 
atât în județul Hunedoara, dar și în cele
lalte județe din țară. Din păcate, nu au 
fost foarte mulți revoluționari la acest 
eveniment. Se pare că, aceștia s-ar fi să
turat să fie tratați așa cum sunt tratați, 
și să-și tot ceară drepturile, fără să 
primească ceva.
Prezent la acest eveniment, primarul 
Devei a ținut să-și exprime regretul 
pentru pierderea hunedorenilor, la Rev
oluție. „Ca în fiecare an, ne adunăm 
aici ca să-i jertfim pe cei căzuți la Rev
oluție. Astfel, îi sărbătorim și la Deva

Numărul hunedorenilor admiși în
Programul „Casa Verde” a ajuns la 225

Numărul hunedorenilor acceptați în 
programul „Casa Verde” a ajuns la 225, 
la jumătatea acestei luni. Deși dosarele 
au fost depuse începând din vara aces
tui an, primii hunedoreni acceptați în 
program au primit confirmarea abia în 
luna oetombrie. Dintre cele 332 de 
dosare depuse la Administrația Fondu
lui pentru Mediu au fost aprobate 215 
documentații, iar alți 10 hunedoreni au 

ANUNȚ PUBLIC

S.C. BELEVION IMPEX S.R.L cu sediul în București, sector 5, str. 
Dr. Clunet, nr.3, anunță elaborarea primei versiuni a planului/progra- 
mului PUZ - comuna Gurasada, comasare parcele și amenajări iazuri 
piscicole prin excavare agregate minerale, în localitatea Gurasada și 
declanșarea etapei de în cadrare pentru obținerea avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la 
sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr.25, 

zilnic între orele 8-16.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul A.P.M 

Hunedoara, în termen de 18 zile calendaristice de la 
data prezentului anunț

revoluționarii noștri, care, prin înțelep
ciunea lor, au făcut ca municipiul Deva 
să nu fie oraș martir. Am observat că nu 
sunt mulți revoluționari aici. Din pă
cate, mulți au decedat între timp, dar 
mai sunt și alții care nu mai vin la acest 
eveniment, din diferite motive”, a 
susținut primarul municipiului Deva, 
Mircia Muntean. Evenimentul s-a 
încheiat cu o paradă militară.

Petronela Tămaș

fost acceptați în program după ce au 
făcut contestație. Câteva zeci de dosare 
au fost respinse din diverse motive. 
Contractele de finanțare neram
bursabilă pentru persoane fizice în 
cadrul Programului „Casa Verde” sunt 
valabile 12 luni de la data semnării 
acestora de către părțile contractante.

Cătălin Rișcuța
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Iadul de pe pământ, în blocul 35 din Urican]
Accidente rutiere, produse din 
cauza alcoolului

Două accidente rutiere au avut loc 
în județul Hunedoara, din cauza 
unor șoferi care au fost prinși de 
oamenii legii, în timp ce con
duceau sub influența băuturilor al
coolice. Astfel, Constantin B., în 
vârstă de 20 de ani, din municipiul 
Deva, a fost depistat în trafic, de 
polițiștii hunedoreni, în timp ce 
conducea un autoturism, fiind 
băut. în urma verificării cu 
aparatul etilotest, oamenii legii au 
constatat că bărbatul avea o al
coolemie de 0.48 ing/l alcool pur 
în aerul expirat. Un alt caz, 
asemănător, este și cel al lui 
Simion M., în vârstă de 30 de ani, 
tot din municipiul Deva. Bărbatul 
a fost depistat de polițiștii hune
doreni, conducând beat un autotur
ism. Șoferul avea o concentrație 
alcoolică de 0.84 mg/1 alcool pur 
în aerul expirat. în urma veri
ficărilor efectuate de polițiști, s-a 
constatat că bărbatul nu avea per
mis de conducere. în ambele cazuri 
s-au întocmit dosare decercetare 
penală pentru comiterea infracțiu
nii de conducere sub influența bău
turilor alcoolice și fără a avea 
permis de conducere. (P.T.)

Accident rutier, din cauza 
condițiilor meteo

Un bărbat din Lupeni nu a adaptat 
viteza autoturismului pe care îl 
conducea, la condițiile de carosabil 
umede și a derapat. Marian Ș. în 
vârstă de 38 de ani a pătruns pe 
contrasens și a părăsit carosabilul, 
izbindu-se frontal de un zid. în 
urma impactului bărbatul a fost 
ușor rănit. (P.T.)

Dosar penal pentru vătămare 
corporală

Un bărbat din Vulcan, în timp ce 
conducea un autoturism, pe strada 
Danutoni, nu s-a asigurat în timp 
ce traversa DN 66 pe Defileul Jiu
lui și a fost acroșat de o autoutili
tară. loan D., în vârstă de 56 de ani 
a fost ușor rănit în urma impactu
lui, iar autovehiculele au fost 
avariate. Polițiștii au întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Elevii brădeni au făcut daruri 
copiilor săraci

Pentru 32 de copii din familii de
favorizate din municipiul Brad, 
sărbătorile vor fi mai luminoase. 
Elevii brădeni au încheiat zilele 
trecute proiectul prin care și-au 
propus să facă daruri de sărbători 
copiilor din familiile nevoiașe. 
Deși au avut de înfruntat condițiile 
economice actuale, elevii de la 
Colegiul Național „Avram Iancu” 
și Școala Generală „Horea, Cloșca 
și Crișan” din Brad s-au mobilizat 
și au reușit să ducă până la capăt 
planul. Astfel, liceenii au organizat 
de la începutul lunii mai multe ac
tivități, cu scopul de a strânge banii 
necesari pentru îndeplinirea 
proiectului. Ei au vândut crenguțe 
decorate de Moș Nicolae și au re
alizat un spectacol caritabil în 
cadrul căruia s-au vândut decorații 
pentru pomul de Crăcjun și s-au 
făcut donații. Cu banii strânși, ele
vii au cumpărat jucării, fructe și 
dulciuri, pe care le-au dăruit copi
ilor defavorizați din zona Bradului. 
Prin gestul elevilor brădeni, cei 32 
de copii din 19 familii vor fi mai 
aproape de atmosfera sărbătorilor.

(C.R.)

Aproximativ 20 de familii sunt obli
gate să trăiască în condiții greu de 
imaginat, într-un bloc situat pe 
strada Teilor, din orașul Uricani.

ISU sfătuiește hunedorenii cum pot să prevină incendiile

Societate comercială 
angajează

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

Locatarii blocului 35 sunt nevoiți. de 
mai bine de șapte ani, să 
supraviețuiască fără electricitate, căl
dură, apă potabilă și fără canalizare.

încălzire de Ia sobe improvizate
*

Mirosul greu, care te izbește când treci 
pe lângă imobil, se acutizează când îți 
faci curaj să intri într-una din cele două 
scări. Aici, gunoiul, șobolanii, gândacii 
și igrasia sunt la ele acasă, iar cei mai 
mulți dintre copii au făcut numeroase 
vizite la medici, îmbolnăviți de micro
bii care colcăie în încăperile insalubre. 
Nicolae Kovacs, de 29 de ani, are doi 
copii și trăiește cu o sută de lei pe lună. 
Pentru a mai suplimeta venitul, tânărul 
muncește ca zilier. „Nu avem curent 
toată scara și este greu să și pui, fiindcă 
branșarea te costă 20 de milioane și noi 
abia dacă ne târâm de pe o zi pe alta. 
Apa o cărăm de la Amicii, de la domnul 
Costel, iar acum nu mai este apă nici 
acolo și trebuie s-o cărăm de la peste 
200 de metri distanță, trecând prin Jiu, 
ca să nu mai ocolim tot orașul. Căldură 
nu avem, ne-am băgat ,o sobă im
provizată. dintr-o țeavă, că aici iama 
este un frig de mori”, spune tânărul.

50 de lei chirie pentru pereți plini de 
mucegai

Nicolae Kovacs povestește că, pentru 
garsoniera rece în care stă, mai plătește 
și chirie la primărie, în caz contrar 
riscând să fie dat afară. „Am fost de 
multe ori la primărie și le-am spus că 
ne mănâncă șobolanii de vii și că ne îm
bolnăvim din cauza gunoiului, a 
igrasiei și a lipsei de căldură. De fiecare 
dată ni s-a promis că se va rezolva, dar 
degeaba. Nu s-a întâmplat nimic. Și noi 
plătim chirie pe niște pereți care sunt 
uzi de la etajul patru până la parter, nu 
avem geamuri, uși, balustrade la scări 
pentru protecția copiilor noștri, care 
merg la școală cu șervețele la nas, să nu 
se îmbolnăvească din cauza mirosului.

Reprezentanții Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență (ISU) Hunedoara 
sfătuiesc hunedorenii cum pot să 
prevină incendiile în timpul sărbătorilor 
de iarnă. Astfel, pompierii hunedoreni 
recomandă tuturor oamenilor să nu 
folosească pentru a decora pomul de 
Crăciun cu lumânări, artificii sau insta
lații de lumini improvizate sau alte

* stivui lori ști; * muncitori necaii ficați:

Informații la sediul firmei din Chimindia,
nr.121 D. cont. Uârău, 

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

WC-uri ne-am pus noi, pentru că era o 
singură gaură până jos, tuia deasupra al
teia. Nu înțeleg de ce mai trebuie să 
plătim acești 50 de lei”, se întreabă, re
voltat, bărbatul.
Copiii din acest bloc învață la lumina 
lumânării sau la lumina zilei. în rest, 
trebuie să se culce devreme, fiindcă în
tunericul pune, în această perioadă, mai 
repede stăpânire pe ei.
„Astea sunt condițiile în care trăim. 
Plătim chirie ca să ne plouă în casă. în 
fiecare zi cărăm apă de pe unde putem, 
iar la copii le-o fierbem dacă e să le 
dăm de băut. Pentru spălat, mai luăm și 
apă din Jiu, pentru că Jiul este mai 
aproape. Trăiesc din două sute de lei pe 
lună, iar o sută o dau pe chirie, că nu 
am plătit luna trecută și nu vreau să mă 
dea afară de aici, în stradă, cu doi 
copii”, spune Adelina Cozac.

Gunoiul - umbrelă împotriva inun
dațiilor

Ca o ironie a sorții, gunoiul din aparta- 

obiecte care ar putea provoca incendii, 
să nu amplaseze brazii lângă sursele de 
căldură, să nu suprasolicite instalațiile 
electrice, să nu folosească artificii la o 
distanță mai mică de 50 de metri de 
blocuri sau de gospodării. O altă sug
estie a pompierilor este cea de anu lăsa 
copiii nesupravgheați în casă, deoarece 
acest lucru ar putea fi.fatal. Cei mici nu

mentul de deasupra îi salvează casa de 
la distrugere. „Este mult gunoi în 
apartamentul de sus, dar e bine așa, că 
nu îmi vine mie chiar toată apa în casă. 
Vine mai mult mirosul și am fost la spi
tal cu băiatul de trei ani din cauza asta, 
că s-a îmbolnăvit. Apă trebuie să-mi 
trag separat dacă vreau, deoarece țevile 
au fost furate și duse la fier vechi de oa
meni mai săraci decât mine. Am fost la 
primărie și ni s-a spus că se rezolvă 
totul în vară. Dar nu ni s-a spus care 
vară, fiindcă asta a trecut. La vot știu să 
ne cheme și să promită că o să avem 
apă, că o să avem curent, dar atât, 
rămân cu promisiunile”, a explicat fe
meia.

Bebeluș mort de trig în garsoniera 
fără căldură

Andreea lonescu, de 26 de ani, nu mai 
este de mult impresionată de condițiile 
în care trăiește. Soțul ei este în în
chisoare, ajutorul social este de 70 de 
lei și mai ia alți 240 de pe urma celor 

trebuie să fie lăsați să se joace cu arti
ficiile, petardele sau pocnitorile. Pentru 
a avea un Crăciun liniștit reprezentanții 
ISU Hunedoara încearcă să informeze 
hunedorenii cu privire la modul în care 
pot preveni incendiile. „Vacanța și săr
bătorile de iarnă trebuie să fie prilej de 
bucurii, iar amintirea acestor clipe nu 
trebuie să fie umbrită de tragedii, motiv 
pentru care ISU încearcă să prevină 
aceste incidente”, a declarat inspectorul

Societate Co me reiată, din Deva
angajează

• Ospătar;
• Rcccpționcr;
• 3 instalatori: 

doi copii. Ar fi trebuit să aibă patru, da 
o fetiță de doi ani i-a murit anul trecu 
într-un incendiu, iar o altă fetiță, di 
numai două luni, a murit lângă ea, îi 
garsoniera plină de igrasie și fără gea 
muri, înghețată de frig.
„Era înfășată, o băgasem și în plapumă 
dar degeaba, a murit. Nu a mai rezista 
frigului, pentru că nu am avut cu ce si 
încălzesc casa. Acum, am primit o sobi 
de la cineva, din țeavă, dar nu are cin< 
să mi-o monteze, fiindcă bărbatul me 
este în pușcărie, de cuminte ce-a fost 
La muncă nu mă pot duce, fiindc; 
acum am un alt copil de două luni”, ; 
declarat tânăra.
De ani buni, oficialii Primăriei Urican 
promit că problema blocului 35 se v- 
rezolva, însă în ce mandate și al cui 
știu să răspundă.

Anamaria NEDELCOFF

șef din cadrul ISU Hunedoara, maio: 
Viorel Demean. Datele statistice arat; 
că, în ultimii ani, în această perioadă, s 
au înregistrat foarte multe incendii c; 
urmare a nerespectării regulilor și mă 
surilor de prevenire a incendiilor la uti 
lizarea sobelor, coșurilor de fum sau ; 
instalațiilor electrice.

Petronela Tămaș

informații telefon: 
0254/234,44# 

de foni până vineri 
intre findi-: <V —



Reportaj 5g
Supermarket»! din Ocna Mureș aflat în apropierea craterului format în 
urma surpării unei galerii a fostei mine de sare din localitate s-a prăbu
șit, miercuri după-amiuză, după ce craterul a avansat în ultimele ore și 
a afectat structura de rezistență a magazinului.

Joi, 23 decembrie 2010

Mărturiile unui revoluționar 
care a cerut doar libertate
X văzut cum, la Revoluție, oameni au 
fost uciși în fața lui. A fost în bătaia 
tocurilor de armă atât ale armatei, 
cât și ale altor persoane pe care nu le 
poate identifica, întrucât a dorit din 
tot sufletul să scape de încorsetarea 
comunistă. Astăzi, la 21 de ani de la 
Revoluția din decembrie 1989, 
Gabriel Stanciu, din Lupeni, este de 
părere că prietenii lui au murit dege
aba, din cauza situației dezastruoase 
m care se află România.

Gabriel Stanciu revoluționar

au început aventurile pentru Gabriel 
Stanciu și prietenii săi.
„Liderul nostru de grup de atunci era 
Nicu Mesaroși, care acum este în 
Canada. Am obținut o delegație de la 
mină și de la Spitalul Lupeni că trans
portăm medicamente pentru Spitalul 
Militar Central și am plecat către 
Petroșani. Pot spune acum că salvarea 
noastră a fost că am avut acte pe 
medicamente și delegație, că altfel ne 
omorau și pe noi și ne treceau în cate
goria teroriștilor. Ne-am suit într-o 
dubă și ne-am dus la gară la Petroșani. 
Pentru că aveam cu noi o geantă plină 
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cu morfină, eu am călătorit cu 
mecanicii, în locomotive. Deși era haos 
în țară, a fost totuși organizare, pentru 
că ne-am înțeles cu mecanicii locomo
tivelor și cu șefii lor, care ne-au ajutat. 
Pot spune că fiecare și-a făcut datoria”, 
rememorează Gabriel Stanciu.
Ajunși în Gara de Nord, când să 
coboare din tren, au fost întâmpinați cu 
rafale de gloanțe, în semn de „bun 
venit”. „Se trăgea în tot Bucureștiul, era 
război în adevăratul sens al cuvântului. 
Ca să fie spaima și mai mare, de undeva 
de pe acoperiș s-a deschis focul cu pis
toale. Trăgeau în mulțimile care cobo

rau din tren. Chiar lângă mine, un 
bătrân a căzut împușcat în cap. Am 
ajuns Cu chiu cu vai în biroul șefului de 
gară și am așteptat până au plecat așa 
zișii teroriști care trăgeau în noi, dar eu 
cred că aceia erau oamenii lui 
Ceaușescu. Ni s-a pus la dispoziție o 
dubă, care s-a stricat în drum spre spi
tal”, spune revoluționarul.
Neștiind Bucureștiul, au încercat să 
ajungă la Spitalul Militar Central pe 
jos, dar s-au învârtit în cerc vreme de 
câteva ore bune, riscând să fie din nou 
asasinați. „Atât ne-am învârtit până am 
ajuns în parcul de lângă Gara de Nord, 
iar la intrarea în gară erau niște militari. 
Acolo a trecut cu viteză o Dacie neagră 
și trăgeau cu pușca în soldați, iar noi 
eram pe traiectoria gloanțelor. Atunci 
am auzit pentru prima dată, pe viu, cum 
ricoșează un glonț într-un copac. Ne
am pus pe burtă și am așteptat să se ter
mine, după care am plecat iarăși către 
spital. Am ajuns acolo și la intrare am 
fost somați de către militarii care 
păzeau obiectivul cu glonț pe țeavă. 
Nc-au percheziționat, ne-au văzut 
actele și ne-au lăsat în pace, au făcut un 
proces verbal că le-am predat medica
mentele și ne-au rugat să plecăm, 
deoarece urma să fie adus Nicu 
Ceaușescu”, își continuă Gabriel Stan
ciu povestea.
De la spital, au vrut să meargă la tele
viziune, dar nu știau cum se ajunge 
acolo. Ajungând în dreptul unor blocuri 
proaspăt construite, au fost din nou în
tâmpinați de gloanțe. „Nu ne-au nimerit 
atunci pe niciunul și cei 11 care eram 
ne-am despărțit în trei grupuri. Ne-am 
refugiat în scara unui bloc și ne uitam 
cum se trăgea într-o autobază de trans
port local. înspre dimineață ne-am dus 
într-o stație de metrou și am hotărât să 

mergem spre casă. Eram și foarte spe- 
riați de situație, că nu voiam să murim 
nevinovați. Când să ieșim de la gura de 
metrou, s-a tras iar, în oamenii care 
ieșeau. Ce era pe străzi, nu am să uit 
niciodată. Erau oameni morți pe străzi, 
oameni care plângeau îngroziți și nu 
știau ce să facă, chiar nu voiam să mor 
nevinovat”, explică bărbatul.
Mai mult, el este de părere că mulți oa
meni nevinovați au fost omorâți de ar
mată atunci și clasificați drept teroriști. 
„Și Tibi Lukacs și Nicușor Gociu, de 
aici, din Lupeni, au fost împușcați tot 
așa, au murit nevinovați. îmi amintesc 
că Nicu luase și niște vin de acasă, că 
se apropiau sărbătorile și bea din sticlă, 
spunând, fericit, că închină că nu mai e 
Ceaușescu, că e bucuros că a scăpat de 
el. Și uite că a murit”, declară Gabriel 
Stanciu.
Astăzi, fostul revoluționar spune că i s- 
a făcut lehamite de toate. „Mă deran
jează batjocura la care suntem supuși și 
că sunt unii care au obținut certificate 
de revoluționar degeaba, fără să facă 
nimic, pur și simplu stau cocoțați pe 
umerii noștri și ai morților. Mi-e 
lehamite acum de tot și de toate, de cei 
care ne conduc. Eu nu mai am în
credere în generațiile care vin, nu au o 
motivație, nu au un scop în viață. Mi- 
am pierdut încrederea în statul român 
care vine și îmi bagă mâna în buzunar. 
Lucrez de 24 de ani la mină, am certi
ficat de revoluționar, dar acces gratuit 
la sănătate nu am. Eu nici măcar un 
garaj nu i-am cerut primarului, alții au 
ceint terenuri în Straja și le-au vândut. 
Lupeniul ar trebui să se mândrească cu 
noi, dar mi-e teamă că prietenii noștri 
au murit degeaba, pentru o libertate 
greșit înțeleasă”, mai spune bărbatul.

Anamaria NEDELCOFF

Gabriel Stanciu are o poveste legată de 
acele momente, foarte emoționantă. 
Este unul dintre cei delegați de la Lu
peni care au dus medicamente la Spi
talul Militar Central din Capitală, 
existând pericolul de a fi linșat, total 
nevinovat, de câteva ori.

todată, este și unul dintre rev
oluționarii modești, care nu au cerut 
nimic autorităților, muncind în contin
uare la EM Lupeni și fiind de părere că 
ceea ce a făcut în decembrie 89 era de 
fapt o datorie morală.
,.în 18-19 decembrie am aflat de Tim
ișoara. Se vorbea pe la colțuri, cu fere
ală, că nu știai cine te ascultă. încetul 
cu încetul, s-a adeverit că s-a pornit 
Revoluția și atunci, împreună cu câțiva 
colegi, am scos toate însemnele comu
niste din incinta EM Lupeni. Am avut 
colegi și șefi care stăteau ascunși în 
birouri, deoarece nu știau ce rezultat 
vor avea aceste manifestări. Dar vreau 
să spun că, în timp ce rupeam însem
nele comuniste, am simțit o mare ușu
rare și libertate. Speram să fie bine, să 

' mai trăim ca până atunci, știi că îți 
..a frică să spui și un banc mai altfel, 
că nu știai cine te pârăște”, își începe 
revoluționarul povestea.
în aceeași zi, mai pe seară, televiziunea 
publică făcea apeluri disperate că Spi
talul Militar Central are nevoie de 
medicamente, din cauza numărului 
marc de răniți din București pe care 
medicii trebuiau să-i îngrijească. Aici
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Cântărețul Marcel Pavel a declarat, că i-au dispărut bijuterii in valoare de 3.001) de 
curo din bagajul de cală, la un zbor pe ruta Hucurești-Chișinău, artistul depanând o 
plângere la Tarom pentru recuperarea pagubei.

Andreea Esca, împreună cu soțul și copiii, 
respectă tradițiile românești
Andreea Esca, prezentatoarea Știr
ilor Pro TV de la ora 19.00, împreună 
cu soțul și copiii, respectă tradițiile 
românești, după cum a declarat 
vedeta de televiziune, la Pro TV In
ternational.

De Crăciun, vedeta Pro TV Interna
tional Monica Dascălu le oferă 
românilor din afară țării o ediție spe
cială, de la ora 16.30, cu o familie care 
îi va încânta pe telespectatori prin 
prezență și prin dialog.
Monica i-a primit într-un decor festiv 
de Crăciun, la emisiunea „Weekend cu 
Monica Dascălu”, pe Andreea Esca îm
preună cu soțul ei, Alexandre Eram, și 
cei doi copii, Aris și Alexia. Pe lângă 
planurile de sărbători, Andreea și 
Alexandre au vorbit cu drag despre 
tradițiile românești pe care le respectă 
și mai ales despre costumele populare, 
nelipsite din garderoba niciunui mem
bru al familiei.
Mai mult, Andreea Esca a vorbit despre 
faptul că ea a moștenit și a crescut cu

Lady Gaga, în lenjerie intimă la -7 grade
Lady Gaga nu renunță la stilul de îm
brăcăminte care a făcut-o celebră nici 
atunci când merge la cumpărături, scrie 
dailymail.co.uk.
Vedeta în vârstă de 24 de ani a apărut 
la o sesiune de cumpărături în Paris îm
brăcată doar în lenjerie intimă și ciorapi 
plasă, la care a asortat o geacă neagră 
scurtă, în condițiile în care în Paris erau 
-7 grade Celsius.
Starul a accesorizat look-ul său cu un 
colier de piele la baza gâtului și o 
pereche de ochelari de soare, iar în pi
cioare a purtat o pereche de cizme 
negre cu toc înalt.
De asemenea, Gaga a purtat la o cină în 
Paris o ținută care îi arăta pieptul 
aproape gol, asortată cu ochelari de 
soare creație proprie și o poșetă de 
seară vintage. Vedeta a fost încălțată cu 
o pereche de pantofi fără călcâi, așa 
cum poartă în ultimul timp. Starul nu a 
fost eloc mulțumit de faptul că a trebuit 
să își anuleze concertul din capitala 
Franței din cauza furtunilor de zăpadă

Soțul actriței Zsa Zsa Gabor și-a lipit pleoapele 
cu adeziv pentru unghii false

această pasiune și respect pentru tradiții 
în familie, tatăl ei fiind un exemplu în 
acest sens. El chiar a cumpărat o casă 
veche românească din zona Făgărașului 
și a donat-o Muzeului Satului din Sibiu, 
unde lipsea un astfel de exemplar.
Și pentru că familia este foarte impor
tantă pentru prezentatoarea Știrilor Pro 
TV de la ora 19.00, Andreea Esca a 
povestit ca ea și soțul său au petrecut 
întotdeauna vacanțele, fie cele de vară 
sau de sărbători, împreună cu copiii. 
Vedeta Pro TV a spus că rar a plecat 
doar cu soțul ei câteva zile și că, în gen
eral, nu contează locul în care merg, ci 
contează mai mult persoanele alături de 
care petreci.
Aris și Alexia și-au completat părinții 
în discuția purtată cu gazda emisiunii 
„Weekend cu Monica Dascălu”, la Pro 
TV International, și au profitat de 
ocazie pentru a vorbi despre Moș Cră
ciun și a-i aminti acestuia ce își doresc. 
Dacă Aris nu și-a dorit decât două lu
cruri - câteva figurine și o rampă spe
cială pentru concursuri cu ele, Alexia 
și-a exprimat mai multe dorințe legate 

care au afectat țara și aproape tot conti
nentul european. Lady Gaga are 24 de 
ani și este câștigătoare a două premii 
Grammy. Ea este considerată una dintre 
cele mai interesante și originale artiste 
din noul val și se bucură de un imens 
succes comercial. Artista a devenit

Frederic von Anhalt, soțul actriței 
americane de origine maghiară Zsa Zsa 
Gabor, a fost internat, marți, într-o clin
ică din Los Angeles, după ce și-a lipit 
pleoapele, din greșeală, cu adezivul 
folosit de soția sa pentru a-și fixa 
unghiile false.
Potrivit site-ului TMZ.com, autoprocla- 
matul prinț - el a afirmat că a fost adop
tat, la o vârstă adultă, de o prințesă 
germană - a confundat tuburile din sala 
de baie, în timp ce își făcea toaleta 
matinală.
Dorind să își toarne câteva picături în 
ochi, a luat din greșeală tubul soției sale 
ce conținea lipici pentru unghii false și, 
după câteva secunde, a constatat că nu 
mai putea să deschidă ochii, având 
pleoapele lipite.
Frederic von Anhalt a fost internat într- 
o clinică din Los Angeles și, potrivit 
AFP, urma să fie externat în cursul serii. 
Prințul în vârstă de 66 de ani cunoaște

de un telefon mobil, o geantă pentru 
cățelul ei și câteva brățări colorate de 
cauciuc.
Tot din emisiunea „Weekend cu Mon
ica Dascălu”, difuzată pe 25 decembrie, 
telespectatorii români vor avea ocazia 

celebră grație unor hituri precum „Bad 
Romance” și „Poker Face” și a încântat 
publicul cu ocazia unor apariții live 
ieșite din comun, purtând întotdeauna 
costume șocante sau dând foc pianului 
la care cânta în timpul galei American 
Music Awards 2009.

destul de bine clinicile din Los Angeles, 
unde și-a internat de multe ori soția în 
ultimele luni, din cauza unor probleme 
de sănătate destul de grave.
în timp ce soția sa, Zsa Zsa Gabor, în 
vârstă de 93 de ani, este celebră pentru 
aventurile din tinerețe, cel de-al 
nouălea soț al ei a devenit cunoscut 
pentru acest lucru mai degrabă în ul
timii ani.
Frederic von Anhalt a revendicat pater
nitatea fiicei actriței Anna Nicole 
Smith, după decesul acesteia din 2007, 
și s-a lansat la începutul anului 2010 în 
cursa electorală pentru funcția de gu
vernator al statului California, 
retrăgându-se însă după câteva luni.
La sfârșitul lunii mai, Frederic von An
halt a fost tranportat de urgență la o 
clinică din Los Angeles după ce a 
înghițit o albină, în timp ce își făcea 
siesta pe peluza reședinței sale din Bev
erly Hills.

să afle mai multe despre planurile copi
ilor vedetei Pro TV. Aris a spus că nu 
este decis deocamdată ce carieră să 
urmeze, în timp ce Alexia își dorește să 
devină doctor legist, dar în același timp 
este foarte pasionată de dans. Nu numai 
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Mireasma ciengiloi de brad 
sâ vâ împresoare cu 

bucurie și sa vâ aducă, o 
d-itii cu Crăciunul, mult

’ sănătate și *

Ignat Emil, Director coordonator 
Direcția Silvică a județului Hunedoara

că urmează cursurile unei școli de pro
fil, dar participă și la competiții, 
muncind mult pentru primul loc. Tot ea 
a încheiat emisiunea, cântând un coli 
în limba franceză.
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O treime (lin alimentele ți băuturile alcoolice consumate de români sunt din pro
ducția proprie ți numai două treimi provin din comerț, cel mai mare autoconsum 
înregistrându-se la ouă, unde populația cumpără mai puțin de jumătate din canti
tatea totală.
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Fiecare ramura a bradului

reprezintă o dorința
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«fiii Jr
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altor mari împliniri.

Crăciun fericit!

Sărbători fericite!

Dr. Gheorghe Firczak
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Parlamentul a comemorat Revoluția 
Română, într-o ședință solemnă
Plenul reunit al Parlamentului a 
comemorat miercuri Revoluția 
Română; în cadrul unei ședințe 
solemne, care s-a încheiat print-un 
moment de reculegere ținut în 
memoria eroilor din decembrie 1989.

La intervențiile grupurilor parla
mentare, senatorul PDL Gheorghe 
David a declarat că zilele dintre 16 și 
22 decembrie vor rămâne în memoria 
fiecăruia „drept o succesiune de mo
mente cu numeroase jertfe care au dus 
la căderea dictaturii comuniste”, dar și 
„începutul reintegrării României în 
marca familie a statelor în care valorile 
democrației, începând cu deplina liber
tate a individului și ocrotirea propri
etății, sunt suverane”.
La rândul său, deputatul PSD Cristian 
Dumitrescu a afirmat că, după Rev
oluția din 1989, s-a vorbit despre 
restaurație, despre o revoluție falsă, de
spre furtul idealurilor, și a susținut că 
nimic nu mai poate schimba cursul 
democratic al României.
De asemenea, senatorul liberal Ray
mond Luca a citat datele unui sondaj 
recent, potrivit căruia 3 din 10 români

consideră astăzi că ideea comunismului 
a fost greșită și doar 10% consideră că 
au avut de suferit în timpul acestui 
regim.
„Revoluția română a ajuns să fie con
siderată o povară, iar revoluționarii 
niște paria ai societății. Aceasta în 
pofida faptului că în România a fost 
singura revoluție din estul Europei în 
care s-a murit”, a spus liberalul.
Totodată, senatorul a criticat faptul că 

manualele de Istorie „expediază” astăzi 
revoluția pe o jumătate de pagină și a 
propus revizuirea legii privind înfi
ințarea și finanțarea Institutului Rev
oluției Române.
Luca a mai susținut că mulți rev
oluționari poartă vina că imaginea lor 
este deteriorată în fața opiniei publice, 
întrucât „mulți au încremenit în trecut, 
retrăind la nesfârșit clipele de glorie din 
decembrie 1989, iar alții și-au compro

mis idealurile revoluției navigând 
politic în siajul unui -eseu sau altui - 
eseu de circumstanță”.
Ședința solemnă s-a încheiat cu un mo
ment de reculegere în memoria eroilor 
din decembrie 1989. propus de depu
tatul Niculae Mircovici, membru al 
grupului minorităților, nu înainte ca 
acesta să dea citire unor nume de rev
oluționari timișoreni arși la crematoriul 
Cenușa.

Iulia Timoșenko, sub 
arest la domiciliu

ai
Iulia Timoșenko, fost premier al 
Ucrainei, a afirmat miercuri că este sub 
arest la domiciliu, informează agenția 
Xinhua.
„Mi se interzice acum să părăsesc 
locuința și pot să ies din casă doar pen
tru a merge la Biroul Procurorului Gen
eral", a declarat dna Timoșenko, după 
ce a fost interogată din nou miercuri. Ea 
a mai spus că va merge zilnic pentru in
terogatorii. Agenția amintește că Iulia 
Timoșenko a fost inculpată luni sub 
acuzația de deturnare de fonduri pub
lice în timpul mandatului său. din 200 
până în 2010. în 2001, dna Timoșenko 
a fost arestată sub acuzația de modifi
care a unor documente vamale și de 
contrabandă cu gaze naturale între 1995 
și 1997, dar a fost eliberată după câteva 
săptămâni.

Coreea de Sud lansează o nouă 
serie de manevre militare

România și Bulgaria se declară 
pregătite să protejeze frontierele 
externe ale Spațiului Schengen

Coreea de Sud a anunțat, miercuri, o 
nouă serie de manevre militare, la trei 
zile după ce a procedat la exerciții pe o 
insulă bombardată de Phenian, care a 
intensificat tensiunea în Peninsula 
Coreea.
Armata a nunțat că va efectua, joi, 
manevre militare cu muniție reală, atât 
terestre, cât și aeriene, în apropiere de 
frontiera cu Nordul.
Exercițiile se vor desfășura la Pocheon, 
la 20 de kilometri sud de frontiera între 
cele două Corei, a anunțat un purtător 
de cuvânt al armatei, care a precizat că 
aceste manevre sunt importante.
Manevre similare s-au desfășurat, în 
mai multe rânduri, la Pocheon, a adău
gat el.
La aceste exerciții vor participa 800 de 
soldați, elicoptere, șase avioane de 
luptă, tancuri, rachete anti-tanc, tunuri 
autoportate și lansatoare de rachetă 
multiple.
De asemenea, armata a anunțat că, de 
miercuri, a început să efectueze 
manevre navale, la est de Peninsulă, în 
Marea Japoniei.
Aceste exerciții se desfășoară la aprox
imativ 100 de kilometri sud de frontiera 
cu nord-coreenii și implică șase nave de

război și elicoptere.
Ele au ca scop antrenamente pentru a 
răspunde în caz de pătrundere a unor 
submarine sau nave de patrulă nord- 
coreene în apele sud-coreene, a precizat 
annata.
Manevrele „vor demonstra soliditatea 
pregătirii noastre militare”, a declarat 
comandantul Primului Batalion, Choo- 
Eun-Sik, pentru agenția sud-coreeană 
Yonhap.
„Vom lansa represalii severe, dacă Nor
dul riscă să efectueze un alt act provo
cator ca bombardamentul (Insulei) 

Yeonpyeong”, a adăugat el.
Seulul a procedat, luni, la manevre mil
itare cu muniție reală de scurtă durată, 
pe Insula Yeonpyeong, în pofida 
amenințărilor cu represalii grave din 
partea Phenianului. însă, Coreea de 
Nord a hotărât să nu risposteze.
La 23 noiembrie, Coreea de Nord a 
bombardat Insula Yeonpyeong, 
provocând moartea a patru sud-coreeni 
și generând proteste internaționale. 
Acesta a fost primul bombardament al 
unei zone civile de la sfârșitul Războiu
lui din Coreea (1953).

România și Bulgaria sunt pregătite să 
asigure protecția deplină a frontierelor 
externe ale Uniunii Europene și să 
acționeze la unison cu actualele state 
membre ale Spațiului Schengen, au in
dicat oficiali de rang înalt din ministrele 
de interne ale celor două state. Con
cluzia a rezultat în urma întrevederii 
avute marți, la București, de secretarul 
general în cadrul Ministerului bulgar de 
Interne, Kalin Gheorghiev, cu șeful 
Poliției române, Liviu Popa, potrivit 
unui comunicat difuzat miercuri de 
Ministerul bulgar de Interne, citat de 
BTA.
întâlnirea s-a axat pe implementarea 

programelor României și Bulgariei 
vizând pregătirea comună pentru ac
cederea în spațiul european de liberă 
circulație și îndeplinirea criteriilor rel
evante pentru forțele de poliție.
într-o scrisoare adresată comisarului 
european pentru afaceri interne, Cccil’’ 
Malmstrom, miniștrii francez și german 
de interne au cerut amânarea aderării 
Bulgariei și României la Spațiul Schen
gen. afirmând că această aderare ar fi 
„prematură” dacă ar avea loc înainte ca 
cele două state să înregistreze „progrese 
ireversibile în lupta împotriva corupției 
și a criminalității organizate”.
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„Glasul Hunedoarei” angajează 
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Ig Liga Profesionistă de fiotbal a a nun (at, ieri, că perioada în care se vor putea face transferuri în această 
iarnă în Liga l va fi cuprinsă între 26 ianuarie ți 23 februarie 2011. Campionatul se vu relua la 25 februa
rie 201 1, cu etapa a XlX-a.
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„Piticii” de la FC Hunedoara au 
primit cadouri de Crăciun
Micuții fotbaliști legitimați la toate 
cele cinci grupe de juniori ale clubu
lui de pe Cerna au primit, astăzi, dul
ciuri din partea Moșului. Printre 
ajutoarele bătrânului Crăcin s-au 
numărat și patru jucători de la 
echipa mare a Hunedoarei: Ovidiu 
Trășcan, Mihai Băieșu, Marcel Șan- 
dor și Robert Cristian.

Chiar dacă anul acesta, Moșul a mai 
trecut o dată pe la micuții clubului 
hunedorean, în persoana lui Ioan An- 
done, care le-a adus acestora mingi și 
echipamente sportive în valoare de 
aproximativ 40.000 de lei, finalul de an 
a venit și cu o răsplată „dulce” pentru 
sezonul bun pe care l-au avut. Cele 
cinci grupe ale Hunedoarei (1998, 
1999, 2000, 2001, 2002) au terminat 
nul foarte bine, având o participare 

mai mult decât onorantă la recent 
încheiata ediție a „Cupei Crăciunului”, 
desfășurată la Deva. Copii, pregătiți de 
Daniel Haidiner, Claudiu Toader și 
Florin Dubinciuc, au fost foarte 
aproape de a câștiga trofeul la categori
ile 1998, 1999 și 2001. Cel mai aproape 
de trofeul oferit de Realsport la finalul 
săptămânii trecute au fost cei din grupa 
rezervată celor până în 12 ani, care au

Bilanț de vacanță pentru Liga a doua, seria Vest
Liga a doua de fotbal a României a in
trat în vacanță până la primăvară și cum 
această perioadă este una a bilanțurilor 
în orice domeniu de activitate, Glasul 
Hunedoarei vă propune să facem o in
cursiune prin seria vestică a ligii a doua 
le fotbal din România, prezentându-vă 
statisticile primei jumătăți a campionat
ului. Află ce echipă are cel mai bun atac 
din serie, care a fost cea mai bună de
fensivă, ce echipe au terminat turul 
neînvinse, care echipe au avut cei mai 
rnulți spectatori sau care au fost 
scorurile cel mai des întâlnite în acest 
sezon, precum și principalii „puncheri” 
ai seriei.
Deși anul acesta în seria vestică și-au 
făcut apariția două formații care în mod 
normal ar fi trebuit să facă parte din 
seria estică (Petrolul Ploiești și Poli 
Iași), surpriza anului a venit din partea

Cel mai bun atac din serie: UTA Arad 
cu 29 de goluri marcate (o medie de 
2,07 goluri pe meci).
Cel mai slab atac: ACU Arad, Unirea 
Alba lulia și FC Silvania cu câte 9 
goluri marcate (întâmplător sau nu, 
cele trei formații ocupă ultimele locuri 
în serie).

Cea mai bună apărare: Voința Sibiu 
cu doar 4 goluri primate (o medie de 
0,28 de goluri pe meci, una din cele 
mai bune apărări din Europa!).
Cea mai slabă apărare: FC Silvania cu 
24 de goluri încasate (surprinzător, a 
doua echipă în acest clasament este 
UTA, cu 22 de goluri încasate).

Cea mai eficientă echipă pe teren pro
priu: CS Mioveni, cu 20 de puncte 
obținute în 8 jocuri (6 victorii, 2 
egaluri). Trupa lui lonuț Popa este ur- 

pierdut dramatic în finală, la penaltiuri, 
în fața gazdelor de la Realsport, deși 
conduseseră în timpul regulamentar 
până înainte cu cinci secunde de final. 
Pentru participarea de la această com
petiție, dar și pentru parcursul excelent 
din campionatul rezervat juniorilor, 
acolo unde toate grupele sunt pe prima 
poziție, Moșul și ajutoarele sale de la 
echipa de seniori au ținut să le îndul
cească acest final de an. Unul din 
„spiridușii” Moșului, Ovidiu Trășcan, a 
povestit că astfel de daruri primite de la 
oameni din fotbal contează foarte mult 
atunci când ești copil. „Mi-aduc aminte 
că și noi ne bucuram nespus când 
primeam cadouri de la fotbaliștii de la 
prima echipă, chiar dacă nu erau la fel 
de consistente ca acestea. Le merită din 
plin, pentru că sunt pe primul loc în 
campionat, ceea ce nu poate fi decât un 
lucru bun pentru viitorul fotbalistic al 
Hunedoarei”, a spus Trășcan, unul din 
jucătorii veniți de la juniori, la prima 
echipă.

Cadouri la cei mici, disponibilizări la 
cei „mari”

Dacă pentru cei mici, Moș Crăciun a 
venit cu dulciuri, pentru câțiva din jucă
torii echipei mari, sărbătorile de iarnă 

unei nou-promovate. După 14 jocuri 
disputate în tur, Voința Sibiu este lider 
cu 30 de puncte. Trupa lui Sandu Pelici 
este singura echipă neînvinsă din serie 
și are cea mai bună defensivă din 
România, sibienii primind doar 4 (!!) 
goluri în campionat. La polul opus se 
află fosta prim-divizionară Unirea Alba 
lulia, care are parte de un sezon dezas- 

mată în această ierarhie de Petrolul, cu 
18 puncte (șase victorii din șase 
jocuri) și Voința Sibiu, tot cu 18 
puncte (cinci victorii și trei egaluri).
Cea mai puțin eficientă echipă pe teren 
propriu: FC Silvania, cu 4 puncte 
obținute în cinci jocuri (nu s-a socotit 
disputa cu ALRO din ultima etapă, 
sălăjenii fiind neprogramati).

Cea mai eficientă echipă în deplasare: 
Voința Sibiu, cu 12 puncte obținute în 
șase jocuri (3 remize, 3 victorii).
Cea mai puțin eficientă echipă în de
plasare: CSM Râmnicu Vâlcea - un 
singur punct obținut din șase deplasări. 
Pe locul secund se află Mureșul 
Deva, cu doar două puncte strânse pe 
teren străin.
Cei mai mulți suporteri pe meci 
(medie): FC Bihor-1714/mcci, UTA- 
1550/mecr, Voința Sibiu-1313/meci.

au venit cu surprize ceva mai amare. 
Principalul finanțator al echipei, Cornel 
Ene, a pus pe liber cinci jucători din 
lotul „alb-albaștrilor”. Astfel, anul 2011 
îi va prinde pe Cristian Corobea, Tibi 

truos. „Alb-negrii” ocupă al doilea loc 
retrogradabil cu doar 12 puncte, având 
cel mai slab atac din Vest (nouă 
reușite), la egalitate cu alte două echipe 
din „zona fierbinte”, ACU Arad și FC 
Silvania Șimleul Silvaniei.
Dar să vedem mai bine cum arată 
cifrele primei jumătăți a sezonului:

Cei mai puțini suporteri pe meci 
(medie): ACU Arad-194/meci, Alba 
Iulia-279/meci, Mureșul Deva- 
329/meci.

Cele mai clare victorii: Petrolul - FC 
Argeș 5-0 și ACSMU Poli Iași - 
Unirea Alba lulia 4-0.
*In acest tur s-au marcat 247 de goluri 
în cele 105 jocuri disputate, media 
fiind undeva în jurul a 2,35 goluri pe 
meci și 16,46 pc etapă. 2-0 este cel 
mai întâlnit scor în seria vestică.

Clasamentul golgheterilor: Adrian 
Voiculeț (UTA Arad) - 9 goluri. 
Adrian Mărkuș (FC Bihor) 9 
goluri, Alin Popa (FC Argeș) - 8 
goluri, George Țucudean (UTA 
Arad) - 8 goluri.

Zelencz, Niculae Oltean, Alexandru 
Barbuloviciu și Silviu Boloș, cel mai 
probabil, în „ograda” altor echipe. Cei 
cinci se adaugă lui Alin Rus, Levente 
Mihok și Marius Onofrei care au

Jiul va disputa o „dublă” 
amicală cu Pandurii Târgu Jiu
Așa cum promitea în urmă cu o săp
tămână, antrenorul Jiului, Daniel Huza 
a stabilit împreună cu omologul său de 
la Pandurii, o „dublă” amicală în luna 
februarie. Meciurile de pregătire se vor 
desfășura atât în Vale, cât și la Târgu 
Jiu. Cele două teste sunt rodul co
laborării dintre actualul antrenor al 
„alb-negrilor” și tehnicianul prim-di- 
vizionarei. Petre Grigoraș, ultimul fi- 
indu-i antrenor lui Huza pe vremea 
când acesta juca la Farul Constanța. 
Trupa din Petroșani este una din cele 
mai active echipe din liga a patra, ji- 
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Ofertă Job llostesse india - New Delhi - Comph \ turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea în complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .decem
brie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
l.70rr», nspeci fizic plăcui, vorbitoare dc limba engleză.

Se oferă: salar tunar minim 1.000 usd phis cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina si sala fitness a complexului.

Posibilitate extra țoburi in cele 6 iutii participare la castmguri modeling 
& photo-shoofimis.

Detalii suplimentare pc officcțriexclusivcvcnt.ro sau 0727177994

părăsit gruparea de pe Cema încă din 
timpul campionatului, din diferite mo
tive.

Claudiu Sav

uliștii având planificat până acum, pe 
lângă amicalele cu Pandurii și un test 
cu „vecinii” de la Universitatea 
Petroșani, imediat după revenirea din 
vacanță. „Puștii” petroșeneni și-au mai 
câștigat anul acesta și renume le de cea 
mai „cuminte” formație din campionat, 
„minerii” încasând în cele 15 jocuri, 
doar un singur cartonaș roșu. „Nu am 
avut probleme de comportament cu 
jucătorii și pentru acest lucru sunt 
foarte mulțumit, sper să continuăm la 
fel”, a spus Huza.

(C.S.)

officc%25c8%259briexclusivcvcnt.ro
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Fiica lui Moș Crăciun (SU. î-canadian comedie, 2009) la Prima Tv
Obosit de responsabilitățile jabului său, Moș Crăciun decide să se retragă și să-i de
lege atribuțiile fiicei sale. Din păcate, Mary are un job important la New York și nu

J dorește să renunțe la cariera sa, doar pentru un capriciu al tatălui său. Discuțiile din- 
1 tre cei doi pun în pericol sărbătoarea Crăciunului, iar în regat se naște un conflict 

generat de Teri, un fost elf nemulțumit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 t!
3 ■
4 ■ ■
5 ■
6 ■ ■
7 i-~
8 ■
9 ■
10 ■

îi

A

MlMtlf l« 
mo* 1

Mt9 *

/TV/Î’I
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09:00
10:00
11:00
11:15
12:45
13:50
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14:45
14:50
14:55
15:30
17:00
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17:50
18:00
18:30
19:35
19:45
20:00
20:40
21:00

22:00
22:15
23:10

Telejurnal Matinal O7t0O
Dovadă de iubire
Garantat 100% (talk show, rel.) 07:55 
Oameni mari la TVR (rel.) 
Poveste de Crăciun
Legendele palatului
Eurovision 
Telejurnal 
Oamenii Deltei 
Doar România!
Oameni mari la TVR (rel.) 
Akzente (magazin cultural) 
Lozul cel mare - Tragerile 
Joker, Loto 5 /40, Loto 6/49 și 
Noroc la 1VR 1 
Doar România!
Telejurnal
Legendele palatului 
Doar România!
Sport 
Telejurnal 
Tema zilei
Leru-i ler-Colinde și obiceiuri 
de Crăciun -Prima parte 
Eurovision
CSI - Crime și investigații 
Videograme dintr-o revoluție 

(german film documentar. 1992)

anteiF?

08:10

10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
14:30
15:30

16:00

16:55
17:00
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

23:55

Asul din mânecă (SUA drama, 
2003 - 29.)
Doar România!
Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
Jamie: Crăciun în familie
Orașele lumii-Zanzibar 
Confesiuni
Telejurnal
Profesoara detectiv 
împreună în Europa!
Tribuna partidelor parlamen

tare
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 29.)
Doar România!
Telejurnal
Confesiuni
Jamie: Crăciun în familie
Profesoara detectiv
Liber pe contrasens
Legea Lui Murphy
Ora de știri
ABBA Generation-Concert 

susținut la Sala Palatului în 
2010
Doar România!

06:00
08:00
10:00
11:15

13:00
14:00

14:30

16:00
17:00
19:00
20:15

22:00

Observator
’Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Crăciunul lui Carol (SUA co

medie de familie, 2003)
Observator
Familia Bundy (SUA serial dc 

comedie, 1987)
Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs, rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Dumnezeu pentru o zi (SUA

comedie, 2003)
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
Observator
Un Show Păcătos

23:00
23:45

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

06:00
07:00
10:00

12:00

13:00
13:45

16:00

16:45

19:00
20:30

22:45

/ORIZONTAL: 1) Lucrări în convenție. 2) Model de acumulator bun A
— ' Debutant în activitatea diurnă. 3) Aflat într-un cerc lărgii - A se afla în faza - 
de pronunțare... la proces. 4) Bine scris! - Angajate în câmpul muncii. 5) Echipament 
superior pentru polițiști - Trecut prin apropiere. 6) Mâncare de porumbel - Sunt în 
incinta pavilionului! 7) Sistem de irigații - A intra în subteran. 8) Niște vise trecătoare
- Cântec în fața oglinzii. 9) Curea... de transmisie... la moară! - Lovit cu ciocanul. 
10) Se țin de găinării - Dă de înțeles.

VERTICAL: 1) Efectul scontat al unei lovituri. 2) Mare consumatoare de energie - 
Cadru pentru desfășurarea activității. 3) Agent de erodare - Indicator de sens unic. 4) 
Cursă acvatică - Bun de folosință îndelungată. 5) Un zevzec marginalizat! - Aflate 
pe patul de moarte. 6) Impresii de vedetă - Aproape permanent. 7) Ajutorul părinților... 
la nevoie pentru copii - Surprinse în fapt... la o răpire! 8) Oferă răspunsuri așteptate 
(pl.) - Calificativ după perioada de instrucție. 9) Una care trece prin boală cu emoții. 
10) A i se pune cuiva în vedere - Oprit în dreptul nostru.A_______________ r

2 / 6
8 2 4 5

5 9 1 3
3 9 7
”7 3 8 6

2 1 8
9 •Ț 1 5

5 4 2 8
6 5 4

Happy Hour
Știrile Pro TV (2009)
Condiția umană (SUA film de 

familie, 1991)
Tânăr și neliniștit (SUA serial.

1973, rel.-3892.)
Știrile Pro TV
Cum să pui la cale un Crăciun 

(SUA-canadian film de familie. 
2010)
Tânăr și neliniștit (SU A serial, 

1973 - 3893.)
Secretul lui Bachus (român 

acțiune-comedie, 1984)
Știrile Pro TV
Ho Ho Ho (român comedie, 

2009)
Patriotul (SUA aventură, 

>2000) .............

Spitalul de urgență (SUA serial, 1994, rel. - 22/2.)
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 23.)
Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 10.)
Un altfel de Moș Crăciun (SUA dramă romantică, 1996) 

Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/3.)
Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 8.)
Poză la minut (SUA serial. 1997 - 1.) 
Lupta pentru apă (australian dramă, 2008)

07:00
08:15
09:45
11:15
12:30
14:00
15:00

16:25
16:30

17:30
18:30
19:30

20:30

22:30
23:30

10:00
12:00
13:30
16:00
18:05
20:00 

îl 21:05
22:15

Umbrele trecutului
Fructul oprit
Rosalinda
Luminița din pomul de iarnă
O mare de pasiune
Aventuri de Crăciun
Clase 406 (mexican serial de 

comedie, 2002)
Vremea de ACASĂ
Esmeralda (mexican serial, 

1997)
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune
Fructul oprit (mexican serial, 

2009)
Miri și socri (SUA comedie, 

2008)
Poveștiri de noapte
7 păcate

- «r -
Furtuna de foc (SUA dramă, 2008)
Marele Buck Howard (SUA comedie, 2008)
Transformers: Răzbunarea celor învinși
Amurg (SUA dramă, 2008)
Rachel se mărită (SUA dramă romantică, 2008) 
în derivă (român serial de dramă, 2010 - 9.) 
Australia (român film documentar, 2009) 
Ultimul dans (SUA dramă, 1996)

06:00
07:00
07:30
08:20
09:15
11:30
12:00
13:15
14:00

15:00
17:00
18:00
19:00
19:30
21:15
22:00

I Cireașa de pe tort
Camera dc râs
Specialiștii (talk show, 2010) 
Sport cu Florentina 
Legiunea străină
Festivalul de circ (rel.)
Casă, construcție și design 
Camera de râs
Legendele: Starurile Circului 

din Beijing
Sărbători în cătușe
Cireașa de pe tort
Focus 18
Focus Sport
Fiica lui Moș Crăciun
Focus Monden
Coșmarul dinaintea Crăciunu

lui (SUA film de animație, 
1993)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.EM. Hunedoara
Deva
Telefon: 0755.999.916

administrator 
bancar/produs leasing 
________________ 2_ 
cusator piese din piele 
și înlocuitori______ 15
șofer 
autocamion/mașină de 
mare tonaj 5
lăcătuș mecanic de în
treținere și reparații 
universale________ 1_
vânzător de produse 
naturiste 1
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea 
pieselor_________ 51
sudor manual cu 
flacăra de gaze 1

Hunedoara
"elefon: 0755.999.917

cusător piese din piele 
și înlocuitori 10 
dulgher(exclusiv 
restaurator)18

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 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__________ L
cusator articole

marochinarie_______ 1
desenator tehnic 1
îngrij itor 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_________1
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor__________ 1_
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 1
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_________1
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman___________ 1^
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

oarman___________ Ț
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

Mică pwMjctfate

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

'ând urgent casă cu 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 
camere, subsol, pivniță, mansardă, etaj, garaj, grădină, încălzire 
centrală, parțial mobilată, Ceangăi sau schimb cu Alba-Iulia. 
Accept credit imobiliar, fără intermediari. Preț 115...euro neg. 
Tel.0733.955.113, 0722.479.215

Vând apartament cu 4 camere', zonă centrală în Petroșani, mul
tiple îmbunătățiri. Preț negociabil. TEL. 0766340490 / 
0763602256

Vând garaj în Deva, teren proprietate particulară, zona C.E.C., 
Lido.Tcl. 0722.571.870

Vând masa de calculator modernă, stare foarte bună, imitație 
mahon cu cadru metalic. Preț 140 ron neg. Tel. 0734.310.133

Vând pomi fructiferi: cireși mai-iunie, peri vara-toamnă, caiși vara- 
toamnă, meri vară-toamnă, pruni, nuci 15 lei buc., viță de vie Muscat 
butași la 6 lei. Tel. 0743.832.083

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.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania, la destinație, cu mașini modeme, clima- 
tizate. 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

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 computerului: Office 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
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Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
Tel.0734.310.133

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

Vând urgent garsonieră et.2, Orașul Nou, Brad, parchet, gresie, rioare. Tel. 0733.593.193

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

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

lng. electronist repar la prețuri mici următoarele: TV color, moni
toare, calculatoare, DVD-uri, mașini de spălat orice tip, instalații inte-

Tel:

(text maxim 50 de cuvinte)

faianță, lambriuri, termopane, calorifer și instalații sanitare noi.
Preț negociabil. Tel. 0725.293.386

Vând 4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
cu cauciucuri de iarnă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 
stare bună. Tel.0723.696.265, 0254.213.509

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..........................................Prenume........................................ j
Strada................................................Nr.......Bl............... Sc............ :
Ap..... Localitatea...................................Județul.............................
C.I. seria................ nr....................................................................... :
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE. !

Semnătura

Vând 3 căței Huschi la 200 lei, 2 Ciobănesc German la 150 lei, 
2 Ciobănesc Mioritic la 100 lei, hamsteri rusești la 10 lei buc. 
Tel. 0743.832.083

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

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- I 
cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- ■ 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea î 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 1 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- I 
Ioanele 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. 3

http://glasulh
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


€
h'erhat Kaya, un belgian care renova o fosta bancă, a găsit intr-un seif 300.000 de 
euro. Kaya a plătit circa 180.000 de euro pentru clădirea care a aparținut fostei 
bănci Dexia din Ghent, pentru a-și deschide propriu firma. Când a încercat să mute 
un seif vechi care a aparținut băncii menționate, bărbatul a descoperit că acesta era 
încărcat cu saci care conțineau bancnote de 20 și 50 de euro.. 1 anunțat poliția și este 
posibil să primească o recompensă.
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Bucuria îi poate provoca moartea

O fetiță în vârstă de doi ani din Nor
folk, Marea Britanie, suferă de o 
boală rară care nu îi permite să se 
bucure, pentru că ar putea muri în 
orice moment.

Holly Cleveland, în vârstă de doi ani, 
suferă de o boală rară care nu îi permite 
să se bucure, orice emoție putându-i fi 
fatală.

Micuța nu își poate permite să trăiască 
sentimentele de bucurie, precum orice 
copil, pentru că i s-ar opri inima în 
orice moment și ar muri.
Holly avea doar 20 de luni atunci când 
și-a pierdut cunoștința și a fost dusă la 
spital. In acele momente, inima i s-a 
oprit pentru câteva secunde, la fel și 
respirația.
Părinții fetiței trăiesc cu teama că în 
fiecare zi micuța lor ar putea muri. 

Holly mai are un frate, Ryan, care s-a 
născut perfect sănătos.
Din păcate, micuța Holly nu va putea 
trăi emoțiile Crăciunului, bucuria 
cadourilor în această perioadă, așa cum 
este normal să i se întâmple oricărui 
copil din lumea aceasta.
Boala cumplită de care suferă Holly 
Cleveland afectează 1.000 de copii din 
lumea întreagă, și până acum nu a fost 
găsit vreun tratament.

Limba engleză, interzisă în China
Autoritățile chineze interzic folosirea 
limbii engleze, pentru apărarea purității 
limbii materne.
Ziarele, revistele, site-urile și cărțile din 
China nu mai au voie să utilizeze ter
meni în engleză, pentru că „afectează 
grav specificitatea și puritatea limbii 
chineze, scrisă și vorbită”.
Folosirea limbii engleze, scrisă și vor
bită, are o influență nefastă asupra în
tregii societăți, se arată în comunicatul 
dat de o agenție guvernamentală 
chineză, pentru agențiile de știri.
în presa chineză apar frecvent acronime 
în limba engleză: NBA pentru liga 
americană de baschet, GDP pentru Pro
dusul Național Brut sau CPI pentru in
dicele prețului de consum.
Instituția chineză permite însă, dacă 
este absolut „necesară”, utilizarea unor 
termeni străini, urmați de traducere sau 
de o explicație în limba chineză. în con

O thailandeză a înghițit 1.280 de pastile de 
ecstasy, pentru a putea trece de vameși
O femeie thailandeză a înghițit peste 
1.280 de pastile de ecstasy, învelite în 
pungi de plastic, pentru a putea trece de 
vameșii din Bali, care au depistat-o însă 
înainte de a reuși să iasă din aeroport, 
titrează Deccan Herald. Tânăra, în vârstă 
de 24 de ani, a fost reținută de vameși la 
sosirea pe aeroportul din Bali, cărora li s- 
a părut foarte nervoasă. Astfel, femeia a 
fost dusă la spital și i s-au găsit 1280 de 
pastile de ecstasy în stomac, învelite în 

secință, „se interzice introducerea unor 
termeni străini precum cuvinte sau 
abrevieri în limba engleză în orice pub
licații chineze, ceea ce duce la crearea 
unor termeni cu o semnificație ne
cunoscută”, se mai arată în comunicat..

90 de pungi de plastic. Stupefiantele cân
tăreau în total 402 grame, iar valoarea 
drogurilor este estimată la circa 40.000 
de euro. Thailandeza, care spune că 
dansatoare la Bangkok, a declarat an 
chetatorilor că un israelian i-a promis 656 
dolari (498 euro) dacă duce pastilele în 
Bali. Femeia a riscă închisoare pe viață 
sau chiar pedeapsa cu moartea, conform 
legislației indoneziene, foarte severe în 
ceea ce privește traficul de droguri.
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STEAUA MUREȘULUI
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PREȚ: 500 LEI/PERS.
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Antrenul din soare do 
revelion este asigurat de 
orchestră și soliști vocali.

PACHET SERVICII CU CAZARE 
TREI NOPȚI»

-3 nopți cazare
-intrare in 30.42.2010 cu cina 
-ieșire in 02.01.2011 cu mic dejun

-Cina in3fi 12.2010
« Mic dejun in 31.12.2010
- Prânz in 31.12.2010
- MASA FESTIVĂ DE REVELION
- Prânz in 01.01.2011 
-Cina featrvaîn 01.01.2011
- Mic Jcju." în 02 01.2011

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

j11y

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră in cantități foarte mari

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,

4

Nisip 22,00 lei/tonă:

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8-16mm 23,00 lei/tonă

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

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 leiitona

o
i informații ne puteți contacta 
» numere de telefon.
- Visol Ana Marla ;
53 - Vraci Adina

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

M*X


