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Dascălii și politicienii 
s-au întâlnit 
în careul festiv

Unsprezece răniți 
într-un accident 
la Hunedoara

Un deputat acuză:
Primarul Devei, Mircia Muntean,
ar putea să treacă la PD-L

Există Tebea

după Țebea?
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Editorial

Nereguli în piețe 
și supermarketuri

între baroni și arendași
Timp de patru ani am tot 

vorbit despre baronii locali, chiar 
dacă termenul care-i definea nu era 
câtuși de puțin relevant pentru 
comportamentul lor. în istorie am 
avut câțiva baroni care au lăsat 
urme adânci atât asupra vieții spi
rituale, cât și sociale. Baronul Bru- 
kenthal, întemeietorul celebrului 
muzeu din Sibiu, sau mai aproape 
de noi, în zona Hațeg, baronii Nop- 
csa, Kendeffi sau Tornya au fost 
întemeietori de școli, ctitori de bi
serici, de biblioteci și de alte edifi
cii culturale. Odată cu schimbarea 
regimului Năstase, protectorul 
acestor autointitulați „baroni”, am

de Ștefan Ciocan

sperat că vom scăpa de personajele 
persiflate cu titluri feudale și de 
comportamentul lor antisocial. 
Dacă am crezut că hoția, minciuna, 
infatuarea, paranoia au dispărut în 
2000 odată Cu „absolutismul” pe- 
sedist, ne-am înșelat amarnic. „Ba
ronii” pesediști, care își freacă 
mânile satisfăcuți de revenirea într- 
un loc călduț în guvernare a PSD, 
au fost înlocuiți de „arendașii” po
litici. Termenul de arendaș mi se 
pare mai potrivit pentru a defini 
comportamentul unor lideri, indi
ferent de culoarea lor politică. Ce 
a fost arendașul, în istoria Româ
niei? Acel personaj, sinistru, care 

s-a ridicat prin minciună, lingu
șeală și multă prefăcătorie de la 
starea umilă la un rang social su
perior. Acesta nu avea însă bazele 
spirituale pentru a putea să salte 
câtuși de puțin pe scara socială. în 
general, arendașul este incult și, cu 
cât este mai lipsit de cei șapte ani 
de acasă, cu atât este mai arogant. 
Arendașul nu se dă în lături de la 
nici o nelegiuire care poate să-i 
aducă un profit personal, care 
poate să-i sporească averea strânsă 
pe baza muncii populației oropsite. 
Arendașul preia câte o moșie și se 
comportă față de oamenii care po
pulează moșia respectivă aidoma 
unui stăpân de sclavi, uitând de 
unde a plecat. în scurt timp, aren
dașul care și-a agonisit averea din 
banii cotribuabililor, furând fără 
rușine din impozitele plătite cu 

mari sacrificii de oamenii de rând, 
devine un stăpân autentic al zonei. 
Pune mâna pe tot ce-i poate spori 
averea. Terenuri, clădiri, afaceri. 
Prietenii lui, adică cei care plătesc 
dijma fără să protesteze, devin pri- 
vilegiați. Ei beneficiază de grațiile 
arendașului, primind lucrări din 
bani publici sau diverse alte favo
ruri. La rândul lor, acești privi le- 
giați varsă o parte din câștiguri în 
buzunarul arendașului, pentru că 
altfel pierd bunăvoința acestuia. 
Moșia pe care o conduce arendașul 
devine pe zi ce trece proprietatea 
acestuia. Populația va fi tot mai să
racă și, pe cât va crește sărăcia, pe 
atât arendașul va poza în marele 
conducător, „scoțând ochii” supu
șilor cu tot felul dc realizări la care 
aceștia oricum nu au acces.
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Ret et a zilei ț
, SPAGHETE CU SOS 

DIN PIEPT DE PUI

► METEO

Ingrediente:

500 g spaghete, 300 g piept pui,
100 ml ulei, 1 ceapă, 4 linguri bu
lion, 1 ardei gras tăiat fin sau mixat 
sau 1 lingură boia de ardei dulce, 
50ml oțet de mere, 2 linguri de 
zahăr, 2 linguri de făina, sare și 
piper după gust.

Mod de preparare:

Spaghetele se pregătesc după indi
cațiile de pe ambalaj. Pieptul de pui 
se toacă foarte fin. Jumătate din 
cantitatea de ulei se înfierbântă și 
se călește ușor peiptul de pui. Se . 
adaugă apoi bulionul și ardeiul sau 
boiaua, călite separat într-o lingură 
de ulei (dacă se folosește boia se 
stinge cu puțină apă, pentru a nu 
deveni amară). Se adaugă restul in
gredientelor și se fierbe cam 20 de 
minute. Se adaugă și făina desfă
cută în puțină apă și se continuă 
fierberea încă 5 minute. Se 
potrivește gustul. Se obține un sos 
foarte gustos, cu o culoare intensă. 
Se servește separat sau împreună cu 
spaghetele. Cine dorește poate 
adăuga și puțin usturoi și/sau ulei 
de măsline.

«•••••••••••••••••a 

Radare în 
județ azi 

«•••••••••••••••••a
* DN 68 Hațeg - Totești

* DN 68 Păclișa - Sarmisegetusa

* DN 68 și DN 66 Hațeg

* DJ 705 Geoagiu - Gelmar

* DJ 107A Geoagiu - Rapoltu 
Mare - Hărău

* DN 7 Deva (Izv. Decebal), Sân- 
tuhalm

* DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de jos, Fomădia

* Deva - Calea Zaranduluim B-ul 
22 Decembrie

* DN 7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, Zam
și DN 68A Dobra

* DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Săcă-
maș <■

* Lupeni pe DN 66A și B-dul Nico- 
lae Titulescu

»••••••••••••••••••

Info utile
Astăzi se sistează furnizarea 
apei reci, după cum urmează:

Deva: orele 8.00-13.00, pe 
str. Griviței - pentru lucrări 
de cuplare la rețea.

Hunedoara: între orele 8.00 
-15.00, pe str. Trandafirilor, 
blocu-rile: 12, 13, 14, 15, 16 
și str. Ștrandului bl.K - 
avarie pe str. Ștrandului bl.K.

ZIUA
MIN MAX

Deva: 11 21

Petroșani: 12 22

Simeria: 11 20

Hațeg: 12 23

Brad: 11 22

Orăștie: 12 24

► HOROSCOP
Aveți parte de sprijin datorită lui Saturn care încearcă să vă ajute să puneți 

punct conflictelor de la serviciu. O face totuși intr-un mod mai ciudat pentru voi, pu- 
nându-vă în ipostaza de a observa că munciți bine în echipă. Cei ce au probleme cu 

JJ jJ legea, ar trebui să amâne orice proces de acest gen.

Vă faceți tot felul de planuri și vă veți ocupa de punerea lor în aplicare. în 
ceea ce privește banii aici nu vă prea laudafi însă apar totuși sume mici dar câști
gate cu sudoarea muncii. în ceea ce privește viața sentimentală, se anunță o pe
rioadă destul de tulburată. Apar tot felul de noutăți sau evenimente neașteptate, 
care pot fi și bune și neplăcute.

Marte va sprijină așa că vă veți putea echilibra bugetul, câștigând astfel 
mai multă încredere și siguranță de sine. Veți fi și mult mai comunicativi, mult mai 
energici, iar Mercur implică și o ameliorare a stării de sănătate. Probleme pot apă
rea dacă sunteți implicați în tot felul de procese legale, separări, divorțuri sau dacă 
aveți asociați neserioși.

Se anunță probleme de comunicare în relația de cuplu, dar puteți evita 
acest aspect in cazul în care veți fi dispuși să mai uitați de reproșuri sau să vă abți
neți de la a le exprima. Se poate anticipa faptul că preocuparea voastră de bază va 
fi stabilitatea materială, confortul și siguranța personală.

Pentru planul sentimental nu există aspecte importante în această săptă
mână, însă Lilith vă îmbie legat de acest sector să subjugați inima in favoarea rațiu
nii, pentru a vedea exact cum stau lucrurile în relația de cuplu. Aveți grijă la 
sănătate deoarece se anunță tot felul de probleme ce se datorează exceselor de 
ordin alimentar.

în relația cu cei dragi s-ar putea să întrezăriți probleme pentru că aveți 
tendința să izbucniți din tot felul de nimicuri. însă dacă vorbim și despre planul sen
timental, in sfârșit apar și veștile pe care le-ați tot așteptat, respectiv posibilitatea 
de a armoniza acest sector. Dar atenție, problemele se pot rezolva numai în cazul în 
care vă abțineți de la tendința de a evada în altă parte.

Bancurile zilei

Unui tip i s-a stricat imprimanta și pentru că nu știa ce să facă cu ea 
cheamă un specialist de la o firmă.

Acesta vine foarte repede și îi spune că imprimanta nu are nimic, probabil 
trebuie numai curățată. Dar cum firma cere o mulțime de bani ca să facă asta, ar 
fi mai bine să citească singur cartea tehnică și să încerce să o curețe fără ajutor.

Plăcut surprins, omul îl întreabă pe specialist
- Șeful tău știe ce faci? Ar fi trebuit să iei banii, chiar dacă sunt cîștigați 

ușor:
- De fapt a fost chiar ideea lui să dăm astfel de sfaturi oamenilor, pentru 

că a constatat că facem mai mulți bani după ce aceștia încearcă să facă reparațiile 
singuri.

* * *
Un moșulică se-nsoară cu o puștoaică. Ea, după noaptea nunții:
- A fost minunat! Se face des treaba asta?
- Da, copila mea. Unii depravați o fac chiar și de două ori pe an.

Dialogurile vor fi constructive, iar negocierile sau întrunirile de afaceri 
Xn promit să aducă realizări profesionale. Aveți totuși de grijă că tindeți să fiți mult 
f X prea exigeați și dacă nu lăsați garda jos s-ar putea să iscați controverse între co~ 

j V ceea ce privește banii, vi se recomandă sa nu riscați și în nici un caz sa nu
vă aventurați în investiții, credite sau împrumuturi.

w w La începutul săptămânii conflictele din jurul vostru vor pierde în intensi
tate, așa că după o perioadă ceva mai dificilă din acest punct de vedere, se poate 
anticipa faptul că lucrurile pot lua o întorsătură pozitivă în ceea ce vă privește. Iar 
dacă aducem vorba de bani, astrele vă sfătuiesc să evitați riscurile și nu veți avea 
de ce să vă plângeți.

Jupiter vă determină să fiți mai impulsivi, să acționați imprevizibili, t ți 
dovadă de non-conformism, sau chiar să vă răzvrătiți în fața familiei și a celor 
apropiați. La serviciu proiectele avansează însă va trebui să munciți mult mai mult 
și chiar să vă luptați cu cei alături de care lucrați, pentru că vi se vor refuza unele 
idei ori vi se va pune la îndoială competența.

Pentru voi se anunță liniște și pace în relația de cuplu și în familie. Singu
rele probleme cu persoane apropiate pot să apară în relația cu frații sau cumnații. 
în ceea ce privește banii, Neptun, ca și până acum, aduce complicații astfel că vi se 
recomandă să analizați bine cheltuielile, investițiile sau riscurile pe care vi le asu
mați.

în cazul în care relația de cuplu a întâmpinai ceva probleme, veți avea oca
zia de a echilibra această situație, astfel încât să fiți mai liniștiți sau mult mai mul
țumiți. Iar în ceea ce privește banii ar fi de evitat cheltuielile inutile, investițiile și 
chiar negocierile. De asemenea este foarte important să evitați să vă îndatorați.

Vi se oferă ocazii și oportunități profesionale, situații care valorificate pot 
aduce recunoaștere sau recompense. însă așteptdți-vă să aveți parte de întârzieri în 
realizarea proiectelor în curs, precum și dificultăți dacă doriți să începeți ceva nou. 
Relația cu familia și copiii este favorizată în această săptămână, astfel că nu ar 
strica să vă petreceți ceva mai mult timp în compania lor.

Un oltean călătorește cu trenul împreună cu un negru. După un timp, ol 
teanul zice:

- Bre, da' ești negru!
- Da, zice negrul.Iarăși tăcere.
După un timp, olteanul zice:
- Bre, da' de unde ești?
- Din Camerun.
- Camerunu’ ăsta-i departe?
- Departe.
Tăcere.
- Auzi, bre, da' al cui din Camerun ești?

* * *
Accident rutier. Se ciocnesc un Maybach și un Matiz. După coliziune, 

la pe ecranul de la bordul Maybach-ului apare următorul mesaj: “Found new 
hardware. Install it?" (“S-a detectat un hardware nou. Doriți să-l instalați:?)
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i=î> Nu a mai fost boicot
Diverși politicieni au dat pe la școli
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Dascălii și politicienii s-au întâlnit în careul festiv

Politicienii au participat la 
careul festiv de la început de 
an școlar, chiar dacă dască
lii i-au avertizat că nu sunt 
bine primiți în școli. Cu 
toate acestea, cadrele didac
tice din Hunedoara nu au 
mai boicotat careul festiv, 
așa cum anunțaseră cu câ
teva zile înainte de începerea 
anului școlar.

Florin Cazacu, președintele 
PSD Hunedora, a fost aplaudat în 
careul festiv de la Brad, prefectul 
Gabriel Samoilescu a „binecuvân
tat” la Deva, în timp ce losif Blaga, 
deputat PDL, a găsit auditoriu la Si- 
meria. Mircia Muntean nu a vrut să 
participe la festivități și i-a sfătuit 
pe liberali să nu intre în conflictul 
dintre Sindicatele din învățământ și 
Guvern.

Careu fără 
politicieni 
la Liceul Pedagogic 
Deva

Curtea liceului Pedagogic din 
Deva a devenit neîncăpătoare la în
ceput de an școlar. Profesori, elevi 
și foarte mul ți părinți au așteptat 
primul clinchet de clopoțel. Dascălii 
de la această școală au decis să or
ganizeze careul festiv și să ignore 
pentru câteva minute toate supără
rile pricinuite de felul în care este 

tratat personalul didactic în societa
tea românească. Profesorii spun că 
ar fi fost nedrept să le refuze elevi
lor bucuria pe care o oferă momen
tul solemn care anunță un nou 
început de an școlar. Din fericire, 
discursul dascălilor nu a fost „bru
iat” de prezența politicienilor, care 
au ratat voluntar prilejul de a se ma
nifesta electoral în fața mulțimii. 
Doar elevii, nerăbdători să împartă 
cu colegii isprăvile de peste vară, au 
mai tulburat din când în când dis
cursurile de întâmpinare rostite de 
profesori.

Prefectul 
a „binecuvântat” 
la două școli 
din Deva

La Școala Generală „Octa
vian Goga” din Deva părerile des
pre participarea dascălilor la careul 
festiv erau ceva mai nuanțate. Di
rectoarea școlii a lansat o invitație 
oficială prefectului Gabriel Samoi
lescu de a participa la careul festiv, 
în timp ce o parte dintre dascăli spu
neau că se vor retrage dacă apar ofi
cialități la inaugurarea anului școlar. 
Până la urmă, Prefectul a onorat in
vitația, a fost primit cu aplauze și 
nimeni nu s-a retras în semn de pro
test. „Anul acesta, clopoțelul de în
ceput de an școlar i-a găsit pe 
dascăli nemulțumiți. Sunt convins 
că mare parte din nemulțumirile și 
revendicările lor sunt justificate. Tot 
la fel de convins sunt și de faptul că

se va găși o soluție 
pentru ca sistemul de 
învățământ româ
nesc să redevină un 
etalon european”, a 
declarat Gabriel Sa
moilescu. Prefectul a 
participat și la festi
vitățile organizate de 
Colegiul „Transilva
nia” din Deva, unde, 
de asemenea, a fost 
primit fără rezerve.

Cazacu a fost bine 
primit la Colegiul 
din Brad

Profesorii și elevii de la Co
legiul Național “Avram lancu” din 
Brad l-au “preluat” pe liderul PSD, 
Florin Cazacu în programul destinat 
începutului de an școlar. “La des
chiderea oficială a participat doar 
domnul primar Florin Cazacu. De
oarece avem relații foarte bune cu 
autoritățile publice locale, manifes
tările s-au desfășurat fără nici un fel 
de incidente”, a declarat Gavrilă 
Pașcu, directorul instituției. în alo
cuțiunea sa, directorul le-a cerut 
elevilor să respecte blazonul cole
giului. “Vom pune accent pe afișa
rea unei ținute decente, prin 

adoptarea unei uniforme pentru toți 
elevii din instituție”, a concluzionat 
directorul Pașcu. Colegiul “Avram 
lancu” din Brad aniversează peste 
câteva săptămâni 140 de ani de la 
întemeiere.

losif Blaga a prins 
trei din cinci

Deputatul losif Blaga s-a pre
zentat ieri la deschiderea anului șco
lar în trei unități de învățământ. 
Democrat-liberalul ar fi vrut să bi
feze și Liceul Agricol Geoagiu,-însă 
a fost tratat cu refuz pentru că - este 
de părere demnitarul - școala este 
condusă de un pesedist. Cea mai 
grea lovitură a primit-o Blaga de la 
o școală din Orăștie. „Aș fi dorit să 
particip și la deschiderea anului șco
lar la Școala Generală nr. 1 din Oră
știe, dar am. primit semnale să nu 

merg. Pentru această unitate am ob
ținut 950 de milioane dc lei pentru 
a termina un nou corp de clădire. 
Am decis să nu merg, pentru că nu 
vreau să creez discuții”, a declarat 
losif Blaga.

Marcel Bot 
Cătălin Rișcuța

îndemnul
Prefectului 
către cei mici:

„Bucurați-vă de vârsta 
pe care o aveți. Bucurați-vă 
așa cum se cuvine de tainele 
cunoașteri, de priceperea das
călilor voștri și nu vă doriți 
atât de mult să creșteți cât mai 
repede'

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.j
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

, SPĂLmTDRIE auto

Vă oferim:
• PERSONAL

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 

| LA 7 SPĂLĂRI 
[ UNA GRATIS

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program dc funcționare.
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

• CALITATE Telefon: 0761 - 973.040
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice
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cț> Grav accident la Hunedoara 
=£> Alertă de infestare cu pesticide

Hoți arestați ? $ 
în Lupeni

Polițiștii din municipiul 
Lupeni au arestat patru infrac
tori care au furat bunuri din 
două lăcașuri de cult și apoi au 
intrat prin efracție în alte cinci 
societăți comerciale din Lu
peni, în perioada iunie - august 
a acestui an.

De aici ei au sustras 
produse alimentare și alte bu
nuri în valoare de 24.068 de 
lei. Ei au fost arestați în baza 
mandatelor emise de Judecăto
ria Municipiului Petroșani. 
Pentru unul dintre infractori, 
C.C., care este minor, Judecă
toria Petroșani a emis mandat 
de arestare preventivă pentru 
J 9 zile. Un alt membru al ban
dei, Ion L. de 35 de ani, cu an
tecedente penale, va fi cercetat 
de autorități în stare de liber
tate. Ceilalți doi, Sorin P. și Ion 
L., amândoi cu antecedente 
penale, vor fi reținuți timp de 
29 de zile.

Suspectați 
de furt

Doi tineri din Călan, Ci- 
prian C., în vârstă de 25 de ani, 
și Ruben G., de 19 ani, fără an
tecedente penale, sunt suspec
tați de polițiști că au intrat 
noaptea în incinta a trei școli 
din mediul rural de unde au 
furat echipamente IT. Polițiștii 
din Orăștioara de Sus i-au 
identificat pe cei trei și au pro
bat deja infracțiunea de furt a 
trei monitoare și trei unități de 
calculator. Prejudiciul creat de 
cei doi tineri se ridică 1S 
30.000 de lei. Ei sunt cercetați 
în stare de libertate.

Evaziune 
fiscală în piața 
din Deva

Patru administratori ai 
unor societăți comerciale din 
piața agro-alimentară din Deva 
sunt cercetați în stare de liber
tate pentru evaziune fiscală. Ei 
au fost descoperiți de polițiștii 
de la Biroul de Investigare a 
Fraudelor Deva că au pus în 
vânzare 1.276 de pachete de ți
gări și patru litri de băuturi 
spirtoase. Țigările erau de 
mărci diferite și nu aveau ban
derole fiscale. De asemenea, 
administratorii nu au putut 
prezenta documentele de pro
veniență a mărfurilor.

Maria Florescu— -J

Controale soldate cu constatarea unor

Nereguli în piețe și super mar keturi
Morcovi cu pesticide și bere 
acidă, iată ce au găsit inspecto
rii sanitar-veterinari în unele 
unități comerciale din județul 
Hunedoara.

De la începutul acestui an Di
recția Sanitar Veterinară pentru Sigu
ranța Alimentelor (DSVSA) Hunedoara 
a efectuat controale la agenți economici 
și în piețe. în urma acestora au fost puse 
în evidență numeroase neconformități 
cu normele în vigoare, după cum de
clară directorul acestei instituții, Mihail 
Rudeanu.

Cele mai frecvente nereguli se 
constată la mișcarea animalelor în piețe 
și târguri, unde se aduc spre comercia
lizare animale din alte zone ale țării sau 
chiar din Europa, fără documente de 
atestare a stării de sănătate și cu mij
loace de transport neautorizate în acest 
scop. Situația nu este mai bună nici în

Unsprezece răniți 
într-un accident la Hunedoara

Un grav accident s-a petrecut-ieri dimineață în jurul orei 6 pe drumul ju
dețean care leagă Deva de Hunedoara, în zona parcului industrial. Viteza ridicată 
și ignorarea regulilor de circulație de către pieton au dus la producerea evenimen
tului rutier.

Dorin J., în vârstă de 25 de ani, conducea o autoutilitară pe banda întâi de 
mers"cu viteză foarte mare. Din cauza vitezei excesive l-a acroșat pe hunedoreanul 
Vasile G., de 81 de ani, care circula pe marginea drumului în sensul de mers al 
utilitarei, fără a purta vestă reflectorizantă. Șoferul autofurgonetei nu â mai putut 
controla volanul și a intrat pe contrasens, unde se afla un microbuz cu care s-a 
tamponat frontal. Microbuzul transporta 16 persoane pe ruta Nandru - Hunedoara. 
Pietonul este acum internat la Secția de Ortopedie a spitalului „Dr. Alexandru Si- 
mionescu” din Hunedoara. ’’Inițial au fost aduse la noi 11 persoane rănite în urma 
acestui accident. A rămas internat în spital pietonul care a suferit traumatism cra- 
nio-cerebral și fracturi de gambă și antebraț. Starea pacientului este destul de 
gravă, dat fiind faptul că a suferit politraumatisme foarte serioase. Celălalt pacient, 
șoferul utilitarei, are plăgi tăiate pe față și este internat la secția de chirurgie”, a 
declarat Constantin Blaj, purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal.

Pasagerilor răniți ușor li s- 
au acordat îngrijiri medicale în 
regim de urgență.

Purtătorul de cuvânt al In
spectoratului Județean de Poliție, 
Bogdan Nițu, a declarat: „Dubița a 
lovit partea dreaptă față a microbu
zului. Urmează să se facă cercetări 
pentru stabilirea cu exactitate a 
cauzelor producerii accidentului. 
A fost întocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă”.

Maria Florescu

PASTREAZA VIU ZÂMBETUL FAMILIEI TALE
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CO Șl GPL 

Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

cazul procesatorilor, 
relevându-se neres- 
pectarea condițiilor 
minime de igienă 
prevăzute de legisla
ția națională și comu
nitară în toate etapele 
procesului de fabrica
ție.

în câteva ca
zuri, acțiunile
DSVSA Hunedoara 
au fost generate de 
alerte la nivel națio
nal privind infestarea 
unor legume cu pesti
cide. în această situa
ție au fost loturi de 
morcovi și roșii pro
venite din Grecia. 
Nereguli s-au consta
tat și în cazul altor
produse, înregistrându-se valori ridicate 
de acid malic în unele sortimente de

bere.
Controalele au vizat toate super- 

marketurile și hipermarketurile din 
județ, dar și unitățile comerciale mai 
mici. Inspecția efectuată la sfârșitul 
lunii august în supermarketul Trident a 
condus la constatarea unor deficiențe la 
una dintre secțiile de preparare, activi
tatea acesteia fiind suspendată pentru 
15 zile. Cazurile de abatere descoperite 
în cursul acțiunilor de control s-au fina
lizat cu aplicarea de sancțiuni.

Noutăți legislative

De curând HG 984/2005, în 
baza căreia se desfășură activitatea de 
control sanitar-veterinar, a fost înlo
cuită de un alt act normativ: HG 
917/2009. Noua reglementare prevede 
sporirea de două până la cinci ori a cu

antumului amenzilor ce vor fi aplicate 
pentru abaterile la regimul de siguranță 
a alimentelor. în plus, din noua legisla
ție a fost eliminat articolul care preve
dea posibilitatea achitării de către 
contravenient a jumătate din sun 
amenzii în termen de 48 de ore. Sanc
țiunile care vor fi aplicate de acum în
ainte se vor plăti integral. „Vom acorda 
totuși celor pe care îi vom depista cu 
nereguli o perioadă de grație pentru re
medierea deficiențelor”, afirmă direc
torul Rudeanu.

în perioada următoare, DSVSA 
Hunedoara va începe o serie de acțiuni 
de control care vizează cantinele de pe 
lângă unitățile de învățământ din județ, 
precum și unitățile de alimentație pu
blică din incinta acestor instituții.

Cătălin Rișcuța



Blaga amenință cw demisia 
Se așteaptă ordin de la centru

Marți, 15 septembrie 2009

Primarul Devei, Mircia Muntean,
ar putea să treacă la PD-L
Președintele PNL Hunedoara 
și totodată edilul Devei, Mircia 
Muntean, ar putea să treacă la 
PD-L, susține deputatul porto
caliu Iosif Blaga, indignat de o 
astfel de mișcare politică. Cu 
toate că nici un lider Democrat 
Liberal nu a confirmat even
tualele discuții cu Mircia Mun
tean, Blaga amenință că-și va 
da demisia din PDL în cazul în 
care va fi pus în situația de a fi 
coleg de partid cu Mircia 
Muntean.

Fostul primar de Orăștie susține 
că duminică, în timpul manifestărilor 
de 'a Țebea, a avut o discuție aprinsă cu 
p arul Aradului, Gheorghe Falcă, iar 
tema discuției a fost trecerea primarului 
liberal al municipiului Deva, Mircia 
Muntean, la PD-L, democrat-liberalii 
urmând să-i ofere nimic mai puțin decât 
funcția de președinte a organizației de- 
vene. Deputatul hunedorean a spus că, 
iritat de această discuție, a părăsit ma
nifestările de la Țebea imediat după 
disputa cu primarul Aradului.

“Sunt total nemulțumit. PD-L 
are destui oameni care să îl conducă la 
nivel județean. Eu voi discuta cu secre
tarul general al PD-L Vasile Blaga, să 
văd până unde au ajuns discuțiile refe
ritoare la Mircia Muntean. Gheorghe 
Falcă mi-a confirmat că se discută tre

cerea lui Mircia Muntean la PD-L. 
Chiar unii dintre colegi știau, iar alții au 
rămas intrigați”, a declarat deputatul 
losif Blaga.

Conform surselor interne, se 
pare că nu numai poziția președintelui 
de la Deva ar fi în discuție, ci și cea a 
președintelui interimar al organizației 
hunedorene, Tiberiu Iacob Ridzi.

“Eu, dacă susțin pe cineva, îl 
susțin pe Tiberiu Iacob-Ridzi, atâta 
vreme cât conducerea centrală a PD-L 
îl susține. Și sunt unul care mă opun în 

privința lui Mircia Muntean, dar s-ar 
putea să fiu minoritar”, a mai declarat 
losif Blaga.

Legal nu se poate
așa ceva

Primarul municipiului Arad, 
Gheorghe Falcă, a rămas mirat de de
clarațiile deputatului hunedorean. “Nu 
știu despre ce vorbește domnul Blaga. 
Cred că ar trebui să ia legătura cu con

ducerea de la București, dacă are nelă
muriri referitoare la viitorul organiza
ției Hunedoara”, a declarat Falcă. Nici 
liderul hunedorean al PD-L, Tiberiu 
Iacob Ridzi, nu știe nimic despre even
tuale negocieri cu Mircia Muntean în 
vederea cooptării acestuia în rândurile 
PD-L. “Nu am avut astfel de discuții. 
Nu știu la ce se referă domnul Blaga”, 
a declarat Iacob - Ridzi. Nici liderul li
beral Mircia Muntean nu a confirmat 
eventualitatea unei “migrări” în tabăra 
principalilor adversari politici.

De altfel, conform legii, edilul 
șef al Devei nu poate să schimbe parti
dul în timpul mandatului fără să-și 
piardă funcția și este greu de crezut că 
Mircia Muntean, curtat zadarnic în de
cursul timpului de mai multe forma
țiuni politice, va risca să piardă fotoliu 
de primar pentru o funcție politică în 
PD-L.

Andreea Demian
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Blaga 

așteaptă 

ordin 

de Ia centru
„Dacă vine ordin de la centru, 

rupem coaliția”, a declarat deputatul 
PDL losif Blaga în cadrul unei confe
rințe de presă susținută la Deva. Cu 
toate acestea, demnitarul democrat-li
beral este de părere că, la nivel local, 
nu sunt motive temeinice de divorț. 
„Eu sunt pentru menținerea coaliției, 
în Biroul Permanent Județean Hune
doara al PD-L părerile sunt împărțite. 
Unii au votat să nu se rupă coaliția, 
dar au fost foarte multe abțineri. Din 
acest motiv încă nu s-a luat nicio de
cizie”, a declarat losif Blaga. Deputa
tul spune că a analizat “stadiul 
coaliției la nivelul județului” și că lu
crurile au decurs destul de bine în Hu
nedoara. « Analiza va continua, dar - 
dintr-0 primă analiză -lucrurile nu 
sunt în defavoarea protocolului. Nu 
am făcut încă o sumă a lucruilor să 
tragem o linie, dacă e rău sau bine. 
Dar vom lua o astfel de decizie”, a 
spus losif Blaga.

(M.F.)

mailto:office@liniaris.ro
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Nici popa nu-i împacă
pe frații Dolănescu
Conflictul dintre frații Dolă
nescu continuă cu acuzații 
și cu declarații dure de am
bele părți. "Nu văd nicio 
cale de împăcare din mo
ment ce au fost lansate 
aceste acuzații grave", a 
mărturisit Ionuț Dolănescu.

Nici măcar duhovnicul lui 
Ion Dolănescu nu a reușit să-i 
împace pe cei doi frați. După 
acuzațiile aduse lui Dragoș de 
fratele său, acesta a vrut să dove
dească că nu a vândut tablourile 
și icoanele tatălui său.

"Eu am privit șocat, din 
vecini, cum el a luat tot ce era

mai valoros din casă. Din ce a 
rămas am făcut o împărțeală și se 
poate vedea că eu am primit cele 
două pături în urma înțelegerii 
dintre noi, în prezența unor mar
tori. Și nu am dat ambele ta
blouri. Pe unul l-am vândut, dar 
pe al doilea, uite-1. Oricum nu 
pot ieși din țara cu ele, iar Ionuț 
știe asta. Am mai luat șapte 
icoane din lemn care au doar va
loare sentimentală, pentru că 
sunt de la tata, și le-am dus în 
Costa Rica", a declarat Dragoș 
Dolănescu .

După ce Dragoș a mărturi
sit că a primit amenințări cu 
moartea, Maria Ciobanu, mama

lui lonuț, neagă totul. "Nu este 
adevărat că Ionuț l-ar fi amenin
țat pe Dragoș cu moartea! Vrea 
să-i pună cariera într-o lumină 
proastă față de public și pe el, ca 
persoana", a explicat cântăreața.

Apropițtii lui Ion Dolă
nescu sunt și ei contrariați de dis
puta dintre cei doi frați. Benone 
Sinulescu crede că cei doi frați ar 
trebui să împartă totul la jumă
tate fără alte conflicte. "Dacă Ion 
Dolănescu ar fi fost in viața și ar 
fi văzut scandalul dintre băieții 
lui, ar fi murit imediat", a decla
rat Benone.

Kevin Costner Păpușa Nadia revine
la Arad

Actorul american Kevin Costner și trupa de country rock Modem 
West vor concerta în Arad pe 3 octombrie, informează variety.com.Eve
nimentul face parte din Festivalul Internațional de Film din România, care 
se va desfășura între 26 septembrie și 4 octombrie.

Kevin Costner 
unul dintre cei 
apreciați actori

este 
mai 
din lume. Printre fil
mele sale de referință 
se află: Dances With 
Wolves (1990), The 
Bodyguard (1992) si 
The Postman (1997).

De curând, 
acesta a intrat în 
lumea muzicii și a 
lansat, în 2008, albu
mul Untold Truths, 
alături de colegii săi 
din trupa de country 
rock Modem West.

Fabrica de păpuși 
"Arădeanca" a anunțat că 
va scoate la 1 decembrie 
pe piață păpușa "Nadia", 
care a fost fabricată pentru 
prima oară acum 33 de 
ani, la puțin timp după ce 
Nadia Comăneci primea 
nota 10 la Jocurile Olim
pice de la Montreal.

Micuța păpușă era 
echipată în trening dc cu
loare albă, pe care stătea 
scris numele României, și 
a fost vândută atât în țară 
cât și în străinătate"Dc

data aceasta, datorită teh
nologiei moderne, păpușa 
va reflecta mult mai fidel 
chipul Nadiei. Deocam
dată, este gata doar mula
jul,în privința podoabei 
capilare, păpușa va avea 
breton și părul prins în 
coadă. Va avea o înălțime 
de 57 de centimetri, iar ca 
preț de achiziție nu o să 
depășească suma de 100 
de lei", a declarat Octa
vian Finata, unul dintre 
administratorii fabri'" 
"Arădeanca".

Michael Jackson
mesaje de dincolo

Artistul de 50 de ani a lăsat o colecție 
de post-it-uri pe oglinda din baie în care a notat 
"dorințele lui pentru lume", potrivit News of 
the World.

Notele scrise arată că regele Pop încerca 
să nu omită nimic din pregătirile pe care tre
buia sa le facă pentru spectacolul susținut la 
Londra..

"Sunt recunoscător că sunt un magnet 
pentru miracole. Dragoste, violența, niciodată! 
Adu-ți aminte de viitorul frumos care ți s-a 
promis mâine", sunt doar câteva dintre mesa
jele pe care lc-a scris artistul.

Prima fraza este folosită dc obicei de 
persoanele care frecventează întâlnirile alcoo
licilor anonimi pentru a-și crește stima de sine.

"Aceste mesaje indică faptul că Michael 
era pozitiv, dar mat arata și faptul că mintea lui 
nu era tocmai aptă și iși nota ca să nu uite lu
cruri. Se parc că medicamentele pe care le lua 
au avut un impact mare asupra minții lui", a 
declarat un prieten apropiat starului.



Există Țebea după Țebea?
Sărbătoarea de la Țebea a 
ost un eșec și din punct de 
>edere al organizării, cu 
oate că s-a lucrat intens la 
tabilirea unor reguli pentru 
omercianți și pentru admi- 
listrația publică locală. Mi- 
,eria a invadat platoul. 
Urmele civilizației s-au 
jutut vedea a doua zi. „Fas
ul” serbărilor naționale de 
a Țebea s-a transformat 
ieste noapte într-o pajiște 
dină de gunoaie.

Fiecare cu nevoile lui

Pe platoul de la Țebea au fost 
nult prea puține pubele, astfel că 
gunoaiele au dat pe de lături încă 
iin primele ore ale dimineții de du- 
ninică. Nici latrinele nu au făcut 
ată nevoilor celor ce au venit să 

oătorească la Țebea. Condițiile 
ie minimă igienă trebuiau să fie asi

gurate de Primăria comunei Baia de 
Criș. Potrivit unor surse din cadrul 
Prefecturii, primarul Romeo Farcaș 
ar fi raportat că e pregătit pentru 
manifestările de la Țebea cu două
zeci de toalete ecologice și un 
număr suficient de mare de pubele 
pentru gunoi. în realitate însă aceste 
dotări nu au existat, motiv pentru 
care primarul va fi nevoit să dea ex
plicași.

Primarul
nu își reproșează 
nimic

Romeo Farcaș respinge re
proșurile și spune că organizarea a 
fost la fel de bună ca și în anii pre
cedent și că nu are ce să își repro
șeze. „Sunt aberații. Au existat 
douăzeci de toalete acolo. E adevă
rat că nu au fost ecologice, le-am 
făcut din lemn. Nu puteam să le zi
desc din cărămidă. De unde să am 
eu atâtea toalete ecologice? Cei care 
spun că nu a fost o organizare bună

sunt rău-voitori. Până la această edi
ție nu am avut astfel de reclamații și 
tot eu am organizat și în anii trecuți 
sărbătoarea”, declară primarul co
munei Baia de Criș.

Țebea 
după sărbătoare

La primele ore ale dimineții, 
câțiva oameni și vreo doi câini va
gabonzi scotocesc printre gunoaiele 
lăsate în urmă de comercianții care 
au îndestulat foamea și setea „pa- 
trioților” prezenți duminică la 
Țebea. Peisajul este unul apocalip
tic. Gunoaiele sunt împrăștiate pe 
câteva hectare, ici colo un frigider 
sau chiar o tarabă pe care proprieta
rul nu a apucat să o demonteze se ri
dică dintre pungile, hârtiile și 
recipientele din plastic cu care vân
tul dimineții se joacă în voie. Câțiva 
oameni adună „selectiv” gunoaiele. 
Nu sunt angajații Primăriei, ci local

nici care caută ce ar mai putea fi fo
lositor printre resturile serbării. Doi 
dintre ei sunt bucuroși că au găsit 
câțiva saci de plastic. Altul adună 
sticle goale pentru bulion. Alături 
de ei, un câine flămând s-ar bucura 
dacă ar mai găsi o coajă de pâine. în 
jurul orei 8, autoritățile încă nu s-au 

gândit să curețe locul situat în ime
diata vecinătate a mormântului lui 
Avram lancu și a Gorunului lui 
Horea.

Andreea Demian 
Georgiana Giurgiu

LEMNTEk 
produce și comercializează 

lămplărie din lemn triplu stratificat 
uși și ferestre de cea mai bună calitate, 

parchet din lemn de fag, 
paltin sau frasin.

S.C .SILVA LEMNTEX S.ILL.
sat Chimindia, nr.!21D, comuna Hârâu, 
tel/fax: 0354/SO1021/22, e-mail: silva(d>smart.ro

CM' K

smart.ro


Parlamentarii PD-L vor „divorțul de PSD”
Â

Democrat-liberalii nu mai 
doresc continuarea relației 
cu PSD în coaliția de guver
nare, acest curent de opinie 
existând atât la nivelul orga
nizațiilor județene cât și la 
nivel parlamentar, senatorii 
PDL dând inclusiv un vot în 
grupul parlamentar în acest 
sens.

Liderul grupului PDL din 
Senat, Constantin Igaș, a declarat că 
în cadrul ședinței de grup, care a 
avut loc după începerea sesiunii 
parlamentare, s-a propus un vot pri
vind continuarea relației dintre PDL 
și PSD, în cadrul Parteneriatului 
pentru România, în urma tensiuni
lor din ultima vreme dintre cele 
două partide.

"Am supus la vot și vreau să 
vă spun că a fost un vot unanim, toți 
senatorii s-au exprimat pentru rupe

rea protocolului cu PSD-ul", a spus 
liderul senatorilor PDL.

El a arătat că acest vot ex
plică și semnalele venite din terito
riu, unde majoritatea filialelor PDL 
au anunțat fie încetarea coaliției, la 

nivel local, cu social-democrații, fie 
dorința de a înceta aceste raporturi 
cu parteneriide guvernare.

Și deputății PDL susțin acest 
curent de opinie privind ruperea 
coaliției cu PSD, grupul parlamen

tar exprimându-se în acest sens la 
deschiderea noii sesiuni parlamen
tare când, cu ocazia unui Colegiu 
Director al partidului desfășurat la 
Parlament, au cerut, prin vocea lui 
loan Oltean, o decizie cât mai ra
pidă în acest sens.

Deputății PDL spun că relația 
cu PSD-ul este discutată la aproape 
fiecare ședință de grup de luni, ma
joritatea parlamentarilor fiind ex
trem de nemulțumiți de modul în 
care social-democrații se comportă, 
la nivelul coaliției, atât în plan legi
slativ cât și în plan local.

Biroul Permanent Județean al 
PDL Constanța a votat în unanimi
tate denunțarea protocolului cu PSD 
la nivel local și a sugerat conducerii 
centrale să facă același lucru și la 
nivel național.

Biroul Permanent Județean al 
PDL Goij a decis "încetarea oricărei 
colaborări” cu filiala județeană a 
PSD, decizia fiind luată cu unani
mitate de voturi, a anunțat, dumi

nică, organizația.
Conducerea PDL va primi, 

până marți, informări din partea tu
turor Organizațiilor județene ale 
partidului despre stadiul relației cu 
PSD, majoritatea filialelor anunțând 
deja, din centralizarea făcută până 
duminică, ruperea coaliției la nivel 
local, au declarat, surse din PDL. în 
replică președintele PSD, Mircea 
Geoană, a declarat că anunțurile pri
vind ruperea protocolului dintre 
PSD și PDL în teritoriu reprezintă 
un "joc politic" al democrat-libcra- 
lilor și un "joc al disperării" din par
tea PDL.

"Este un joc politic ce se în
tâmplă acum, se sugerează o ruptură 
din teritoriu spre centru a coaliției. 
Mai sunt doar două luni până la pri
mul tur al alegerilor, iar atunci va 
hotărî electoratul ce se întâmplă. E 
clar însă că este un joc al disperării 
pe care cei de la PDL îl fac", a de
clarat Geoană.

PNL-iștii boicotează
asumarea Guvernului

Tară condusă 
de afaceriști

Președintele PNL, Crin An
tonescu,a declarat că parla
mentarii liberali nu vor 
participa mâine la ședința în 
care Guvernul Boc își va an
gaja răspunderea în fața 
Parlamentului, dacă Guver
nul nu va da curs apelului 
acestora de a retrage acest 
pachet de legi.

în ceea ce privește discursul 
din Parlament al președintelui, care 
are loc după ședința de angajare a 
răspunderii, președintele PNL a pre
cizat că parlamentarii liberali vor 
veni să-l asculte. "Noi ne compo- 
răm normal, instituțional", a moti
vat el prezența "din respect pentru 
instituția parlamentară, pentru insti
tuția cea prezidențială șipentru sen

sul comunicării democratice și con
stituționale".

"în momentul în care mâine 
vom avea asumarea de către pre
mier în Parlament, vom întreba lim
pede pe cei de la UDMR dacă 
semnează sau nu moțiunea de cen
zură și vom anunța că ținem această 
inițiativă deschisă pentru oricare 
dintre parlamentari, inclusiv cei ai 
puterii", a afirmat Antonescu, refe- 
rindu-se la depunerea unei moțiuni 
de cenzură.

Liderul PNL a mai precizat 
că liberalii iau în discuție, inclusiv 
în ședința grupurilor reunite, posi
bilitatea sesizării unor aspecte de 
neconstituționalitate ale proiectelor 
asupra cărora Guvernul își anga
jează răspunderea. "O să le discu
tăm cu atenție și cu juriștii noștri, 
cred că în toate pachetele există as
pecte neconstituționale, în legea sa
larizării cu siguranță", a susținut 
Antonescu.

Cât despre semnarea moțiu
nii de cenzură, președintele PNL re
cunoscut că "moțiunea nu a fost 
redactată în text", dar că tema e 
foarte clară, fiind "vocea străzii, 
vocea societății".

Guvernul își va asuma mâine 
răspunderea pe Legea educației na
ționale, Legea privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fon
duri publice și pe Legea privind re
organizarea unor autorități și 
instituții publice, raționalizarea 
cheltuielilor publice, susținerea me
diului de afaceri și respectarea acor
durilor cu Comisia Europeană și 
FMI.

Președintele fondator al PC, Dan Voiculescu, a declarat, 
ieri, în cadrul unei ședințe a organizației București, că 
cele mai importante instituții din Guvern, Secretariatul 
General și Corpul de Control al premierului sunt con
duse direct de către "oamenii afaceriștilor Cocoș și Pas
zkany”.

"Daniela Andreescu, actual Secretar General al Guvernu
lui, a fost mâna dreaptă a familiei Cocoș în afacerea analizelor 
medicale pentru românii care plecau la muncă în Europa", a de
clarat Dan Voiculescu, potrivit unui comunicat de presă al PC 
remis.

Președintele fondator al PC a mai declarat că Sorin Alăză- 
roaie, șeful corpului de control al primului-ministru, a fost avo
catul firmei Trigranit, o importantă afacere imobiliară a lui Arpad 
Paszkany.

"Dacă în România, Departamentul Național Anticorupție 
ar funcționa într-adevăr, am putea vedea care sunt consecințele 
faptului că Traian Băsescu â predat lui Cocoș și lui Paszkany 
cheile Guvernului", a spus Dan Voiculescu.
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Republicanii refuză 
un nou sistem de sănătate

reședințele Statelor Unite, 
arack Obama, i-a acuzat pe 
nii republicani că se opun 
roiectului său de reformă a 
sternului de sănătate doar cu 
itenția de a-i submina manda- 
il, potrivit unui interviu difu- 
it duminică de postul de 
deviziune CBS.

Obama a dat asigurări că, în pofida 
orturilor acestora, el beneficiază de su- 
cient sprijin pentru adoptarea reformei 
iui sistem care pierde sume importante 
care lasă milioane de americani fără asi- 
îrare medicală.

"Cred că în prezent suntem într-o 
tuație politică în care unii din Partidul 

Republican consideră că cel mai bun lucru 
de făcut este pur și simplu să ucidă re
forma și că aceasta este o politică bună", 
a declarat președintele în interviul înregis
trat vineri.

"Cred că vom avea suficiente vo
turi pentru a adopta nu o lege oarecare în 
domeniul sănătății, ci o lege bună care 
ajută poporul american, reduce costurile, 
permite controlul pe termen lung al defi
citului (bugetului)", a adăugat el.

Republicanii afirmă că se opun re
formelor președintelui Obama din cauza 
costurilor mari, evaluate la 900 de mi
liarde de dolari, și îi acuză pe democrați 
că doresc să impună controlul guverna
mental asupra sănătății.

Obama a argumentat că pentru unii 
este vorba pur și simplu de subminarea 
președinției sale prin respingerea reforme

lor, după cum au făcut-o și ultima dată 
când la Casa Albă a fost un democrat cu 
idei similare, făcând aluzie la Bill Clin
ton.

"Cred că sunt unii care văd acest 
lucru ca pe o replică a anilor 1993-1994", 
a precizat Obama.

"Știți foarte bine: vine un nou pre
ședinte, propune un sistem de sănătate. 
Acesta eșuează și atunci republicanii se 
folosesc de acest lucru pentru a câștiga 
alegerile pentru Congres la scrutinul ur
mător (...). Cred că unii vor să folosească 
acest scenariu", a adăugat el.

Obama a reiterat de altfel că își va 
asuma întreaga responsabilitate asupra 
unui eșec dacă reformele nu vor pune 
capăt cheltuielilor mari pentru asigurări 
medicale în Statele Unite.

□sama ben Laden vrea

r îcetarea războaielor
iderul al-Qaida, Osama ben 
aden, i-a invitat pe americani 
â facă presiuni asupra Casei 
\lbe pentru a pune capăt răz- 
oaielor din Irak și Afganis- 
in, într-un mesaj difuzat de 
ite-ul As-Sahab, potrivit cen
sului american de cercetare în 
omeniul terorismului Intel 
Center.

"Vom continua un război de 
zură împotriva voastră în toate modu- 
ile posibile", amenință ben Laden, în 
eea ce site-ul prezintă drept un "mesaj 
<’ at poporului american".

Potrivit transcrierii Intel Center, 
iderul rețelei islamiste cere totodată 
mericanilor să se pronunțe împotriva 
prijinirii Israelului de către administra- 
:a americană mai degrabă decât să ce- 
eze "terorismului ideologic" al 
ieo-conservatorilor.

Ben Laden afirmă că "printre 
lte nedreptăți" este sprijinul Statelor 
Jnite față de Israel, care a determinat 
1-Qaida să lanseze atacurile de la 11 
eptembrie 2001.

Războaiele din Irak și Afganis- 
an au fost declanșate de lobby-ul pro- 
sraelian al Casei Albe și susținătorii 

intereselor companiilor, și nu de mili- 
tanții islamiști, precizează acesta.

"Dacă vă gândiți bine la situația 
voastră, ați vedea Casa Albă ocupată de 
grupuri de presiune ", adaugă acesta, 
potrivit Intel Center.

Potrivit lui ben Laden, președin
tele Barack Obama nu are puterea de a 
schimba cursul războiului, iar faptul că 
l-a păstrat pe secretarul Apărării, Robert 
Gates, și alți oficiali din fosta adminis
trație a lui George W. Bush confirmă 
slăbiciunea sa.

"Adevărul trist este că neo-con- 
servatorii continuă să își proiecteze 
umbra asupra voastră", afirmă acesta.

Dacă nu se va pune capăt răz
boaielor "tot ce vom face este să conti
nuăm războiul de uzură împotriva 
voastră în toate modurile posibile, în 
aceeași manieră cum am epuizat Uni
unea Sovietică timp de zece ani, până 
când aceasta s-a prăbușit prin voia lui 
Allah atotputernicul și a devenit o 
amintire din trecut", adaugă el.

"înregistrarea video arată o im
agine fixă a lui ben Laden, în timp ce 
înregistrarea audio se derulează. Nu 
există o imagine video a lui ben Laden 
sau orice altceva, cu excepția desenelor 
care înconjoară fotografia sa", a decla
rat Intel Center.

Accident la Saiano-Șușenskaia
Accidentul de la centrala hidroelectrică Sa

iano-Șușenskaia s-a produs din cauza erorilor de ex
ploatare și a lacunelor din sistemul de securitate, a 
anunțat directorul Serviciului federal pentru supra
veghere ecologică, tehnologică și nucleară, Nikolai 
Kutin, citat de RIA Novosti în pagina online.

Accidentul produs la 17 august la centrala hi
droelectrică Saiano-Șușenskaia, din Siberia, s-a sol
dat cu moartea a 69 de persoane. Sala mașinilor a 
fost inundată și parțial distrusă. Trei din cele zece 
grupuri de motopompe au fost descoperite sub rămă
șițe, iar alte două au fost grav avariate.

"Potrivit rezultatelor anchetei, comisia a ajuns 
la concluzia că accidentul a fost provocat din cauza 
erorilor de exploatare și a lacunelor din sistemul de 
securitate".

Holeră
Cazuri de holeră, au fost 
semnalate în zece provincii 
din Afganistan, al cincilea 
dintre cele mai sărace state 
din lume, a anunțat dumi
nică Ministerul Sănătății.

Ministerul "a înregistrat 
pentru moment 673 de cazuri în 
țară", inclusiv în capitala Kabul, 
potrivit unui comunicat al ministe
rului. Pentru moment nu s-a înre
gistrat nici un deces.

Toate focarele de infecție 
"sunt sub control și nici un caz nou 
nu a fost semnalat" duminică, pre
cizează ministerul.

Medicamente au fost distri
buite pentru a împiedica extinderea 
maladiei. Holera proliferează în 
condiții de igienă precare.

Sistemul afgan de sănătate a 
fost afectat de aproape trei decenii 
de război, iar infrastructura este re
dusă și prost echipată.

în Afganistan
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Agenția Casa Betania INFO CASA
Garsoniere negociabil. Telefon 0254-223400, 0723-876207 

sau 0751-573684

Vând garsonieră etaj 2, zona politici județene, 
decomandată, centrală termică proprie, parchet, 
gresie, faianță. Preț 75.000 lei negociabil. Tele
fon 0254-223400, 0723-876207 sau 0740- 
914688

Apartamente 
cu 2 camere

Vând apartament 2 camere decomandat, vedere 
la stradă, ușă metalică, gresie si faianță mo
deme, mobilă de bucătărie la comandă, balcon 
marc, bloc de cărămidă, parchet. Minerului. 
Preț 107.000 lei negociabil. Telefon 0723- 
876207 sau 0740-2350053

Vând apartament 2 camere, balcon, beci, cana
lizare separată. Bine întreținut. Gojdu. Preț 
130.000 lei negociabil. Telefon 0254-223400, 
0723-876207 sau 0742-005228

Apartamente 
cu 3 camere

Vând apartament 3 camere decomandat, vedere 
în 2 părți, centrală termică proprie, 2 băi, gresie, 
faianță. Eminescu. Trident. Blocuri noi. Preț 
54.000 curo negociabil. Telefon 0254-223400, 
0723-876207 sau 0751-573684

Terenuri

Ofer urgent spre vânzare ap 2 cam. semideco
mandat, zona Gojdu, etaj inetermediar, ocupa- 
bil imediat, s: 46mp. Preț fără concurență 
28000 euro. Tel: 0744497183

Ofer spre închiriat pe termen lung apartament 
2 cam, mobilat și utilat, confort occidental, 
zonă ultracentrală. Preț negociabil. Tel: 
07222308248.

Vând teren poziție superbă în Săcărâmb, 2800 
mp cu 3 curo mp. Tel: 0722765725.

Cumpăr urgent ap 2 cam Deva, 22 Decembrie, 
Bălcescu, Eminescu, ct intermediar. Ofer 
40000 euro. Tel: 0723320945

Agenția
MIMASON

* Vând garsonieră decomandată, amenajată, 
hol, baie, bucătărie, mobilată, utilată, etaj 3, 
zona Zamfirescu. Preț: 24000 curo. 
0254.230.324

OCAZIE!! Vând ap 3 cam. Decomandat, 
s=80 mp si boxă 10 mp, fără amenajări, str. 
Carpați, preț 46000 euro. Tel: 0744754900; 
0765553922.

Caut pentru închiriat casă mobilată și utilată 
standard occidental, 2 dormitoare, curte. Ofer 
600 curo. Contract pe termen lung. Tel: 
0723320945.

* Ofer la chirie garsonieră decomandată, mo
bilată, utilată, etaj 2, zona Dacia, 120 euro; 
0254.230.324.

Ofer spre închiriat ap. 2 cam, mobilat si utilat, 
zonă Astoria, preț 150 curo. Tel: 0744754900; 
0765553922.

Caut pentru închiriat garsonieră mobilată și 
utilată, zonă centrală Deva, pe termen lung. 
Ofer 130 euro. Tel: 0722491986.

* Vând garsonieră decomandată, hol, bucătă
rie, baie, CT, etaj 3, zona Dacia, 73.000 RON, 
0254.230.324.

Vând apartament 2 camere, etaj I, decomandat, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
baie amenajată, mobilă de bucătărie, vedere la 
stradă. Eminescu. Astoria. Preț 175.000 lei ne
gociabil. Telefon 0254-223400, 0724-169303 
sau 0740-914688

Vând teren pentru construcție locuințe st. 450 
mp, front stradal 20 metri. Utilități în apro
piere. Zăvoi. Preț 14.000 curo negociabil/ par
celă. Telefon 0254-223400, 0723-876207 sau 
0751-573684

Cumpăr închiriez casă in Deva. Ofer preț bun.
Tel: 0722756725

Cumpăr ap 2 sau 3 camere Deva, zonă bună, 
et intermediar. Ofer 155000 RON. Tel: 
0722491986

* Vând garsonieră cu 2 camere, etaj 2, zona
Dacia, liberă, 79.000 RON negociabil. Tel: 
0254.230.324

* Vând apartament 2 cam, decomandat, S=54 
mp, zona Pieței Centrale. 35.000 euro nego
ciabil. Tel: 0254230.324.

Alma Consult Trade
Deva. Cepromin, etaj 4. cam.415. Tel: 0730 601410, Fax: 0354 814740

Vând apartament 2 camere, etaj 3, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, lavabil, bine 
inreținut. Aleea Romanilor. Preț 86.000 lei ne
gociabil. Telefon 0254-223400, 0720-387896 
sau 0740-914688

Vând apartament 2 camere decomandat, 2 bal
coane, centrală termică proprie, aer condiționat, 
geamuri termopan. Dcccbal. Preț 43.000 curo

Vând teren pentru construcție locuințe st. 450 
mp, front stradal 20 metri. Toate utilitățile. 
Zăvoi. Preț 25.000 euro negociabil. Telefon 
0254-223400, 0723-876207 sau 0751-573684

Vând teren pentru construcție locuință, st 550 
mp, utilități în apropiere, situat în zona Cabanei 
Bcjan. Preț 17.000 euro. Telefon 0254-223400, 
0724-169303 sau 0740-914688

* Vând apartament 2 camere, zona P-ța Victo
riei, parțial termopan, ct, ocupabil imediat. 
Preț: 37.000 curo, negociabil.

* Vând apartamente în vilă, intrări separate, 
P+E+M, S=150mp, zonă liniștită, tcrmopanc, 
ct, construcție 2009. bonus garaj.Prcț: 100.000 
curo, negociabil.

* Vând apartament 4 camere, zona piață, de
comandat, garaj, boxa, mansardă, parțial ame
najat, prcț:l 10.000 euro, negociabil.

* Vând apartament, zona Dorobanți, supera- 
menajat, și mobilat, preț negociabil.

* Ofer spre închiriere garaj, zona IRE, apă cu
rentă, curent, doar pentru auto. Preț: 70 euro.

Certificare ISO 9001-2000
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LA MAȘINI D E SPĂLAT AUTOMATE

Piese de schimb originale, 
Germania, Italia și alte țări!!!

Asigurăm GARANȚIE între 12-14 luni!

Tel: 02S4.742.244; 0740.019.333; 0745.272-291; 0727.138.710

ELITTE
Oferim spre vânzare garsonieră decomandată, 
mobilată și utilată, ct 2, zona Zamfircscu Deva. 
Preț 95.000 RON. Tel: 0740.317.314

Oferim spre vânzare apartament 2 cam, deco
mandat, amenajatffaianță, gresie, parchet lami
nat, CT, tcrmopanc), ct 1, zona Eminescu 
Deva. Preț: 41.000 euro negociabil. Tel: 
0254.231.800, 0723.619.177

Oferim spre vânzare apartament 2 cam, deco
mandat, balcon închis, contorizări, parter, zona 
Eminescu Deva, preț 130000 RON. Tel: 
0723.619.177

baia marefgresie, faianță, vană pe colț), baia 
micățgresic, faianță, cabină duș), CT, parchet 
laminat, boxă la subsol, ct 2, zona Asirom 
Deva. Preț 62.000 euro. Tel: 0254.231.800, 
0723.619.177

Oferim spre vânzare ap 3 camere decomandat, 
2 băi, CT, parțial tcrmopanc, zona Liliacului 
Deva, Preț 50.000 curo negociabil. Tel: 
0723.619.177

Vând apartament 2 camere decomandat, ca
mere cu parchet, CT, S=58 mp, balcon e toată 
suprafața apartamentului, et 1, Bd. 22 Decem
brie Deva. Preț 43.000 euro. Tel: 0740.317.314

Vând apartament 3 camere decomandat, ame
najat stil occidcntalțgrcsic, faianță, CT, tcrmo
panc), et 1, zona Gojdu Deva, Preț 56.000 euro 
negociabil. Tel: 0723.619.177

Vând apartament 4 cam, decomandat, hol cen
tral, amenajat (gresie, faianță, tcrmopanc, CT), 
zona Pieței Centrale Deva, Preț: 57.000 euro 
negociabil. Tel: 0254.231.800

Vând apartament 4 camere decomandat, CT, 2 
băi, termopanc. aer condiționat, et 1, zona Li
liacului Deva, Preț 60.000 euro. Tel: 
0254.231.800,0723.619.177

Vând apartament 3 camere decomandat, hol 
central, bucătăriafgresie, faianță), termopanc,

Oferim spre închiriere apartament 2 cam, de
comandat, contorizări, mobilat și utilat, yona 
Ulpia Deva. Preț de închiriere 150 curo/lună 
negociabil. Tel: 0723.619.177

*** PROFI SERV GROUP
* Deva, Str. luliu Maniu nr. 6, camera 210

Tel./Fax : 0254/224322; 0740/183848; 0751.517.003 
www.pmfigmup.rn e-mail:office@profigroup.ro
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* Vând apartament 2 cam, tip vagon, zona 
Dacia, et 2 , laminat, tcrmopanc. Preț: 89.000 
RON negociabil. Tel: 0254.230.326

* Vând apartament 2 cam, parter, cu balcon 
marc, construit zona Bălcescu. Preț 110.000 
RON negociabil. Tel: 0254.230.324

* Vând apartament 2 camere, hol, bucătărie, 
baie, 2 balcoane, parchet, faianță, ap liber, 
zona Plus, 118.000 RON; 0254.230.324

* Vând apartament 3 camere, decomandat, 
etaj 2, zona Avram lancu, multiple îmbunătă
țiri, S=98 mp, liber. Tel: 0745.640.725

* Vând casă în construcție 2008 2009, P+M, 
Sc=l 10 mp/nivcl, 3 dormitoare, 3 băi, living, 
bucătărie, terasă, curte, garaj, St=500mp, str 
Sadovcanu. 165.000 curo negociabil. Tel: 
0723166125.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

o lună - 10 lei
3 luni - 28,5 Iei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

o lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
la alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 
sau 10 anunțuri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
sațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică 
publicitate

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de so
licitările beneficiarului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

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

http://www.pmfigmup.rn
mailto:office@profigroup.ro


Sport
Bilanț „subțire ”pentru echipele hunedorene: 1

FOTBAL

Doar două puncte în trei partide
Etapa a cincea din „ Vestul” 
Ligii secunde a însemnat 
prima înfrângere din actualul 
campionat pentru Mureșul 
Deva, un punct prețios obținut 
de Jiul pe terenul fostei prim- 
divizionare Mioveni, și doar un 
egal la Lupeni pentru Minerul 
în compania retrogradatei Oto- 
penL

Dacă privim cifrele din acest în
ceput de sezon, Jiul are un start fast: 
nici o înfrângere în cinci runde și locul. 
trei în clasament pot însemna speranțe 
(sau doar iluzii?) la promovare. Din pă
cate, pentru accederea în prima ligă tre
buie o susținere materială puternică, or 
la Petroșani în ultimii ani s-a vorbit mai 
mult despre menținerea Jiului pe o linie 
de plutire financiară... Vremurile când 
Mulțescu, Varga, Petre Grigore evoluau 
în prima divizie și făceau zile grele - 
mai ales pe teren propriu - „granzilor” 
Steaua sau Dinamo rămân un vis mult 
prea îndepărtat. Acum, un 0 - 0 în de
plasare cu Dacia Mioveni este, fără 
urmă de ironie, un rezultat bun pentru 
formația petroșăneană.

La Deva nici nu se pune pro
blema la acest mod, de a visa măcar la 
promovare. Orice situare în prima ju
mătate a clasamentului reprezintă o cla
sare meritorie pentru o formație ale 
cărei probleme financiare tind să de
vină cronice. Oricum, începutul de

a trecut o treime din tur, 
e prematur să facem 
calcule, dar nu putem 
să nu observăm că deja 
a apărut o stratificare 
evidentă în această 
serie a doua: echipele 
cu pretenții, incluzând 
aici Târgu Mureșul, 
Mioveniul, Bihorul și 
Vâlcea, talonează un 
podium plin de „nume” 
cu tradiție - UTA, „U” 
Cluj, Jiul -, iar insoli
tele Fortuna Covaci și 
Silvana Șimleul Silva- 
niei s-au așezat cuminți 
spre coada clasamentu
lui, alături de CFR Ti
mișoara, Drobeta Tumu 
Severin și Arieșul 
Turda.

LIGA A DOUA, B2
Etapa 5, rezultate:

FC Bihor - MUREȘUL DEVA 3 - 0
CFR Timișoara - Arieșul Turda 0—1
FC Baia Mare - FC Tg. Mureș 1-2 
Fortuna Covaci - „ U” Cluj 0-3
Gaz Metan Craiova - FC Argeș 1-0 
MINERUL LUPENI - CS Otopeni 2-2
CSM Rm. Vâlcea - Drobeta Tn. Severin 1-1
FC Silvania - UTA 0-1
Dacia Mioveni - JIUL PETROȘANI 0-0

Clasament:

sezon al Mureșului, cu două victorii și 
un egal în primele patru etape - partida 
din prima rundă, din deplasare, cu FC 
Otopeni, a fost amânată - a fost unul 
bun, dătător de speranțe pentru un cam
pionat fără emoții pe final. înfrângerea 
de sâmbătă de la Oradea și-a căpătat 
proporțiile de forfait doar după două 
goluri marcate de gazde în ultimele mi
nute ale întâlnirii.

Probleme se conturează la ori
zont pentru Minerul Lupeni. Cu doar 
două locuri și două puncte deasupra 
primului loc retrogradam, lupenenii tră
iesc deja cu spectrul ligii a treia în față. 
Este adevărat, campionatul e lung, abia

Oricum, adevă
ratele probleme pentru echipele de 
nivel - să zicem - mediu din eșalonul 
doi vor apărea abia când se va produce, 
în fine, mult așteptata reducere a numă
rul de competitoare. Noul sistem tre
buia deja să intre în vigoare, dar a fost 
amânată aplicarea lui din considerentul 
că „nu sunt cluburile de acord” (?!). 
Adevărat, România are un fotbal atât de 
puternic încât are nevoie de DOUĂ 
serii de Liga a doua; cei mai slabi, alde 
Anglia, Spania, Italia, Franța se mulțu
mesc cu una singură...

Bogdan Barbu

l.UTA 5 4 1 0 11-2 13
2. U Cluj 5 4 1 0 9- 1 13
3. JIUL 5 3 2 0 12-6 11
4. Tg. Mureș 5 3 2 0 6-3 11
5. Dacia 5 2 3 0 6-3 9
6. Bihor 5 2 2 1 8-5 8
7. Rm. Vâlcea 5 2 1 2 13-7 7
8. Gaz Metan 5 2 1 2 6-6 7
9. MUREȘUL 4 2 1 1 5-6 7
10. Argeș 5 2 0 3 4-6 6
11. Otopeni 4 2 2 0 9-5 5*
12. Silvana 5 1 2 2 6-6 5 '
13. MINERUL 5 1 2 2 3-5 5
14. Baia Mare 5 1 1 3 5-8 3
15. Arieșul 5 1 0 4 5-8 3
16. Drobeta 5 0 2 3 3-7 2
17. Fortuna 5 0 1 4 5-15 1
18. CFRTim. 5 0 0 5 0-17 0

* echipă penalizată cu 3 puncte

€

DEVA - Tel. 0254-226.917, Fax 0254-222.103

MIRAC
Ijyor de sănătate».

Apă minerală
natural-carbogazoasă 
produsă de

SC. MINEXFOR S:
*

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari

Baia eț: 18,80 lei/mc 
ălat și sortat 0 • 4 mm

concK«t,tpAlrt;i sortat prtț:
Piatră spart!, spălată și sortată 16 - 31 mn preț:

V.

J L ™ 
ru comenzi și informații ne ța

0254/234 448 
0723 154 204 

sau g-maik contabilitate@telecernadeva.ro Ț

elefon: '

Complexul 
turistic

r
r

 Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane în 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană) 
r Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești și internaționale

Sală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată cu videoproiector 
și Internet de mare viteză 

r Piscină acoperită cu o suprafață 
de 50mp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.

. _ J Saună
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală de peste _ 
100.000 de metri pătrați pentru 
pescuit crap, somn și șalău.

1 Telefoane: 0254.264.038 
și 0254.264.039

Web: www.steauamuresului.ro, 
E-mail: office@steauamuresului.ro

http://www.steauamuresului.ro
mailto:office@steauamuresului.ro

