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Politicienii au pierdut 
concursul cu Miss 
Băltata Ro *

9

ACTUALITATE PAGINA 5

„Imediat după dezbaterea moțiunii de 
cenzură în Parlament, Sorin Oprescu își va 
anunța candidatura la președinția țării. Dacă 
moțiunea nu trece Mircea Geoană va pierde 
foarte multe voturi.”, spune Mircia Mun
tean, președintele PNL Hunedoara.

ACTUALITATE PAGINA 5

Fost activist UTC, președintele PSD 
Hunedoara, Florin Cazacu nu acceptă că 
partidul nu este în toate cele ce sunt... Ca
zacu nu e de acord ca directorul coordo
nator adjunct al Vămii Deva să nu fie 
numit pe criterii politice.

Treceți batalioane
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f Exerciții militare 
româno-chineze 
la Brad

„Comunitatea poate 
să observe că suntem o școală 
bună.” - interviu cu Ecaterina 
Ilca, director la Școala „Octa
vian Goga” din Deva

■
Sfârșit de săptămână 
pe bicicletă

■rtifiYiiirml
Start de sezon excelent 
pentru Jiul și Mureșul

Demult nu a mai avut județul nostru 
două echipe în primele cinci din liga secundă! 
E drept, a trecut numai o treime din turul cam
pionatului, însă punctele câștigate rămân și 
asta e cel mai important, până la urmă.

Unitatea militară din Brad 
a primit oaspeți din China. In pe
rioada 14 - 24 septembrie se 
desfășoară la sediul Batalionului 
26 Vânători de Munte exercițiul 
de instruire comun româno-chi- 
nez „Frienship Action 2009”. 
Ceremonia de deschidere a exer
cițiului militar s-a desfășurat în 
prezența generalului de brigadă 
Vasile Bârea, comandantul Bri
găzii 61 Vânători de Munte și a 
colonelului superior ZHU 
GUANQING, atașatul militar al 
Republicii Populare Chineze în 
România. Armata Republicii Po
pulare Chineze participă la 
această acțiune cu un pluton de 
vânători de munte compus din 26 
de soldați, însoțiți de ofițeri și su
bofițeri.

Alături'de activitățile ca
zone, militarii chinezi au parte și 
de un program cultural care in
clude excursii la Peștera Urșilor, 
Castelul Corvinilor sau Cetatea 
Alba lulia. Vizita oaspeților din 
îndepărtata Asie se încheie la 
sfârșitul săptămânii. ‘‘La finalul 
exercițiului comun cele două 
părți vor decide dacă acest par- 
teneriat va continua ”, spune ma
iorul Mocanu. ’

EVENIMENT

Mircea Geoană a fost prezent 
la aniversarea lui Traian

Editorial de Marcel Bot

Călăul
Când prostul dă de putere, mai întâi o 

execută pe mă-sa. Florin Cazacu este doar la 
faza de a executa un profesor din Brad. Preșe
dintele social-democraților hunedoreni a pro
mis, în fața câtorva colegi de partid și a mai 
multor gazetari, că o să îl execute el pe dascălul 
bănuit că ar fi pipăit niște corigente de la Liceul 
„Avram Iancu”. Nu știu dacă profesorul Circo 
se face vinovat de ceva. Pe mine, imaginile fil
mate cu telefonul mobil și difuzate pe „sticlă” 
nu m-au convins. Pe Cazacu l-au convins de

clarațiile unei fete și cele ale 
părintelui ei. Pentru cealaltă 
parte din “proces”, pentru das- 
căi, Cazacu nu și-a mai făcut 
timp de audieri înaintea execu
ției. Insă chiar și vinovat fiind, 
dascălul nu poate fi executat de 

un lider politic. Modul în care pune problema 
Florin Cazacu e dintr-un alt fdm. Unul de care 
părea că am săpat la Revoluție. Stăpân pe feuda 
lui de la Brad, primarul crede că i se cuvine să 
fie' deopotrivă milițian, judecător și călău. Trei 
în unu. Așa cum a reușit să adune în anvelopa 
sa publică statutul de sindicalist, cu cel de po
litician și cu acela de primar. Trei grămadă. 
Atitudinea lui Cazacu este mai aproape de na
ționalismul acela primitiv când cu stadioanele 
și cu execuțiile publice. Un extremism pe care 

Florin Cazacu l-a slujit în vremea în care era 
peremist cu acte în regulă. Un extremism la 
care a renunțat până și părintele său spiritual, 
tribunul Vadim.

Megalomania primarului care își pro
pune să execute un dascăl ar putea să aibă le
gătură cu perioada în care liderul de sindicat 
Florin Cazacu arunca cu ouă în Prefectură sau 
cu aceea în care își conducea ciomăgarii prin 
mineriade. Dacă o ține în ritmul acesta n-ar fi 
exclus să ducă și PSD-ul spre balamuc. Preșe
dintelui PSD Hunedoara, primarului Florin Ca
zacu, arțțrebui să i se spună că trăiește într-o 
exaltare periculoasă care poate deturna spre 
grotesc tot ce a mai rămas bun în el. l-ar fi da
tori cu asta colegii de partid, prietenii sau ru
dele dinspre soție. Pe noi s-ar putea să nu ne 
creadă.
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ReteMr zilei
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Chiftele de pește 
cu sos de maioneză

Ingrediente:
500 gr. peste congelat (merlu- 

ciu sau alt peste alb); 4 linguri ma
zăre din conservă; 1 felie pâine 
înmuiată în lapte; 1 lingură făină; 
1 linguriță praf de usturoi; 1 ceapă 
mică; 1 ou + 1 gălbenuș; pătrunjel.

Sosul de maioneză: 150 gr.ma- 
ioneză; 2 linguri muștar; 4 linguri 
smântână dulce; pătrunjel tocat.

Mod de preparare:
Se fierbe peștele în apă cu sare, 

se lasă la răcit. Când este rece se 
mărunțește cu furculița, se ames
tecă cu oul și gălbenușul, ceapa că
lită în puțin ulei, 4 linguri mazăre 
din conservă, 1 lingură făină, felia 
de pâine înmuiată în lapte și 
stoarsă, praful de usturoi, pătrun
jel, sare, piper. Se fac chiftele de 
mărime potrivită, se dau prin făină 
și se prăjesc în ulei. între timp se 
face un sos din maioneză, muștar, 
smântână și pătrunjel, cu care se 
servesc chiftelele calde. Se pot 
face și în cuptor, se dau prin pes
met și susan (dacă se dorește) și se 
pun în cuptorul cald, circa 15-20 
minute.

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 16 26

Petroșani: 11 22

Hunedoara: 16 25

Hațeg: *• 14 24

Brad: 16 25

Orăștie: 16 26

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 10 16

Petroșani: 5 12

Hunedoara: 9 15

Hațeg: 8 14

Brad: 10 15

Orăștie: 9 15
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► HOROSCOP
Ești destul de agitat astăzi și riști să acționezi după impuls, deși 

nu este cea mai bună idee.ln special, în discuțiile cu cei din jur va 
trebui să te gândești bine înainte de a spune ceva. Este totodată o 
zi în care te vezi nevoit să iei măsuri în privința situației financiare. 
Ai putea scrie unele cereri, poate trebuie să faci un dosar sau să 
semnezi acte care te ajută să-ți atingi scopul.

Este bine să fii cât mai prudent în societate, deoarece există per
soane influente în jurul tău care nu au cele mai bune intenții în 
ceea ce te privește. In viața de cuplu este bine să eviți subiectele ' 
spinoase, însă dialogul este totuși binevenit. Dacă ești singur, tra
versezi o oerioadă ^omițătoare pe plan sentimental.

Nu prea reușești să te achiți de toate sarcinile pe care le ai, pro
gramul este încărcat și par a trage toți de tine. Din fericire, pre
zența familiei iți face bine, insuflându-ți energie pozitivă. O zi bună 
pentru afaceri, iar câștigurile readuc echilibrul bugetar. Partenerul 
de viața iți cere unele lucruri care reprezintă schimbări deloc bine
venite. Trebuie, totuși să te gândești și la nevoile lui.

Ți-ai făcut unele relații foarte utile, pentru viitor, însă tinzi să 
complici lucrurile inutil și ai putea să le strici. Dacă ai avut vreo 
afecțiune, acum organismul tău începe să se refacă și te simți mai 
bine. In privința vieții sentimentale, nu mai căuta o logică în toate, 
pentru că uneori reacțiile sunt sub impulsul momentului.

Ar trebui să te uiți cu atenție la situația financiară și să verifici 
că ai plătit toate facturile. Ar fi bine să faci o reevaluare a cheltu
ielilor zilnice. In plan amoros, bună înțelegere este posibilă numai 
dacă ești dispus să faci unele concesii. Dacă ești singur, te descurci 
destul de bine în domeniul seducției și ești conștient de calitățile 
tale.

Ești luat prin surprindere de niște evenimente imposibil de pre
văzut. Chiar dacă ai organizat totul intr-un mod absolut remarca
bil, există întotdeauna șansa să apară unele surprize. Atâta timp 
cât intențiile tale sunt onorabile, totul se va termina cu bine, chiar 
dacă vor avea loc câteva surprize plăcute.

Simți nevoia să schimbi ceva la tine. S-ar putea să fie vorba des
pre un anumit comportament, un vechi principiu, o reorganizare a 
priorităților. Atâta timp cât există lucruri care astăzi nu te mai re
prezintă, poți renunța la ele fără niciun regret. Gândește-te bine în
ainte de a lua o decizie.

înveți ceva din situația în care te afli, iar acest lucru iți va fi de 
mare ajutor mai târziu. Nu te grăbi să modifici planurile. Trebuie 
să fii perseverent și să clarifici neînțelegerile. O relație emoțională 
este posibil să apară astăzi, la-o pas cu pas și evită orice fel de 
presiune, pentru ca lucrurile să decurgă de la sine.

Amplasarea 
radarelor

Pentru a evita certurile în viața de cuplu, ar trebui să te folosești 
de simțul umorului. In plus, dacă ești tolerant cu persoana iubită 
aceasta ar putea renunța să mai scoată armele, iar atmosfera se va 
detensiona mai repede decât ți-ai fi imaginat. Este o zi pe care o 
petreci în sânul familiei, alături de cei dragi. Ai destule planuri 
personale care să te țină ocupat.

Intuiția ta lucrează astăzi în modul cel mai favorabil dezvăluirii 
lucrurilor tainice care te înconjoară. Deschide ochii spre acele 
evenimente fericite care te așteaptă, simți iubirea celor dragi și 
frumusețea vieții. înțelegi fără cuvinte că ești protejat de sus și ești 
recunoscător pentru ceea ce ai. îi inspiri pe alții să se plângă mai 
puțin de probleme și să se bucure de ceea ce le-a fost dăruit.

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hune
doara

► DJ 687 Hunedoara - Hășdat

► DN 66 Călan - Batiz

► DN 66 Băcia;

► DN 7 Simeria Veche - Spini - 
Orăștie

► DN7 Deva ( Izv. Decebal ), 
Sântuhalm

► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câine
lui de jos, Fomădia.

► Deva - Calea Zarandului, B.dul 
22 Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, 
Zam

► DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Să- 
cămaș

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

O zi bună pentru a-ți asuma anumite riscuri financiare. Ai putea 
chiar să câștigi o sumă considerabilă, fără să faci un efort major. 
Cu toate acestea, trebuie să rămâi realist. Este o zi incendiară in 
plan amoros. Dacă suferi de singurătate, aceasta ar putea lua sfâr
șit odată cu întâlnirea unei persoane deosebite.

Bancurile zilei

© © ©

Niște reporteri merg într-un sat pen
tru a face un reportaj despre cum își pe
trece ziua baciu' Ion. îl roagă să 
povestească ce face în cursul zilei.

- Dapăi dimineața mă scol și trag un 
pahar de palincă...

- Stai, bace Ion. Nu va fi bine să afle 
toată țara că deja la prima oră bei.

Spune că citești ceva...
- No, atunce... dimineața mă scol, 

citesc ziarul. După aia dau la porc să 
mânce, după care mai citesc înc-un ziar. 
Până la prânz lucu în atelier, în care 
timp citesc două-trei cărți. La masă mai 
citesc vreo două reviste, iar seara adun 
de pe câmp, după care urmează presa 
de seara. După cină mă duc la biblio
teca satului cu prietenii, iar la 10 când 
închide biblioteca merem cu toată trupa 
la Costel, că el are tipografie!

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

Iți scoți la iveală latura protectoare când vezi că alții au nevoie 
de ajutor. Ești pregătit să faci tot posibilul pentru a le rezolva si
tuația, însă există persoane independente care refuză orice sprijin. 
Gândește-te că uneori este bine să fii reținut și să aștepți să-ți fie 
solicitat ajutorul, altfel orice efort este zadarnic.

© © ©

La maternitate, în sala de așteptare, 
trei bărbați stau cu sufletul la gură.

Iese moașa și îl felicită pe primul:
- Felicitări, aveți gemeni!
- Doamne, ce coincidență, eu chiar 

lucrez la Minessota Twins...

După o oră iese aceeași femeie și 
spune celui de-al doilea tătic:

- Incredibil, aveți tripled!!!
- Nu pot să cred, ce coincidență, eu 

lucrez la 3M Company.
Al treilea leșină.
- Ce s-a întâmplat, întreabă moașa?
- El lucrează la 7UP...

© © ©
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„Rezultatele obținute de elevii noștri la diferite concursuri sunt remarcabile,
& indiferent că sunt copii cu nevoi speciale sau copii incluși în învățământul de masă,” 

H> Ecaterina Ilca

Interviu cu Ecaterina Ilca, director la Școala ,, Octavian Goga ” din Deva

„Comunitatea poate să observe 
că suntem o școală bună”
înființată în urmă cu 31 de 
ani, Școala Generală „Octa
vian Goga” din Deva - cu
noscută și sub denumirea 
Școala generală numărul 6 
- este singura instituție de 
învățământ din municipiul 
reședință de județ care pri
mește în rândurile sale copii 
cu nevoi speciale, iar asta 
încă de acum zece ani. Aici, 
elevii sunt învățați să socia
lizeze, să devină indepen
denți în viitor. Ecaterina 
Ilca, directorul acestei insti
tuții de învățământ, prezintă 
activitatea școlară și extraș- 
colară atât a elevilor, cât și a 
dascălilor, cei care depun un 
efort susținut pentru ca 
școala să fie performantă. 
Multi dintre învățători, spre 

exemplu, au cumpărat din 
banii proprii caietele perso
nalizate pentru copiii cu 
nevoi speciale. Școala Gene
rală „Octavian Goga” este 
recunoscută pe plan local ca 
fiind una de calitate, prin re
zultatele obținute de elevi la 
concursurile locale și jude
țene la care participă.

Reporter: De când con
duceți Școala generală „Octa
vian Goga”?

Ecaterina Ilca: Sunt di
rectorul școlii de un an. Cred că 
ar fi bine ca devenii să știe că am 
învățat la această școală și mi-am 
început cariera de profesor tot 
aici. Când am terminat facultatea 
nu am avut post, însă fosta mea 
profesoară de chimie m-a che
mat aici la școală. Am lucrat

foarte multă vreme cu jumătate 
de normă, pentru ca apoi să pri
mesc catedră întreagă și să fiu 
într-un final titularizată. Pot 
spune că sunt mândră că am fost 
educată în școala „Octavian 
Goga”.

Reporter: Ce vă doriți cel 
mai mult pentru această școală?

Ecaterina Ilca: Sunt con
știentă de greutățile financiare pe 
care le întâmpină sistemul de în
vățământ în general, însă dorința 
mea cea mai mare este ca părinții 
și comunitatea să observe că sun
tem o școală bună, contrar im
aginii care ni s-a făcut de-a 
lungul timpului. Această imagine 
a apărut probabil din cauza fap
tului că școala se află într-un car
tier muncitoresc, iar părinții 
copiilor care învață la noi au po
sibilități financiare mai reduse. 
Dorința noastră este să ne în

dreptăm atenția spre copiii care 
au nevoie de sprijin financiar, să 
nu îi solicităm de la părinți. 
Școala noastră oferă zilnic un 
prânz gratuit copiilor cu cerințe 
educaționale speciale.

Reporter: Câți copii în
vață la școala „ Octavian 
Goga ”?

Ecaterina Ilca: Avem 
cinci clase destinate celor 40 de 
copii cu nevoi speciale. Există o 
clasă specială pentru copii diag
nosticați cu autism și Sindromul 
Down. Pentru fiecare dintre ace
știa învățătorul sau profesorul 
face fișă de lucru personalizată, 
astfel încât volumul de muncă 
pentru fiecare dascăl este mult 
mai mare decât în mod obișnuit 
în învățământ. Pentru învăță
mântul în masă avem șaispre
zece clase, câte două pe fiecare 
nivel, de la clasa întâi până la 

clasa a opta. Copiii de la școala 
noastră sunt atrași în programul 
european „Comenius”- „Lear- 
njng to live”.

Reporter: în ce domenii s- 
au remarcat elevii școlii?

Ecaterina Ilca: Rezulta
tele obținute de elevii noștri la 
diferite concursuri sunt remarca
bile, indiferent că sunt copii cu 
nevoi speciale sau copii incluși 
în învățământul de masă. In ce 
privește sportul, avem echipele 
de fotbal și de handbal, care au 
obținut locul 1 la concursurile lo
cale, iar echipa de ping-pong.fete 
a obținut și ea locul I la faza lo
cală. Nu pot omite faptul că ele
vii -cu nevoi speciale au 
participat la concursul județean 
„Bucuriile primăverii” și au ob
ținut locul III. Avem și un an
samblu folcloric al școlii. Cred 
ca aceste rezultate demonstrează 
concret preocuparea învățătorilor 
și a profesorilor față de copii.

Reporter: Cum se implică 
școala în viața elevilor?

Ecaterina Ilca: în afara 
programului școlar, avem cerc de 
teatru, de pictură pe sticlă, dan
suri populare, dans modem. O 
altă activitate foarte importantă 
sunt meditațiile, dată fiind situa
ția financiară precară a părinților, 
care nu își permit să le dea me
ditații în particular copiilor. Cu
noscând acest lucru, copiii sunt 
ajutați de profesori, după termi
narea orelor, să își pregătească 
tezele și examenele.

A consemnat, 
Maria Florescu

Sfârșit de săptămână pe bicicletă
„Săptămâna mobilității europene” a adunat, vineri, în 
fața Casei de Cultură Deva, numeroși locuitori ai cetății 
pentru a participa la concursul de biciclete și la minicro- 
sul organizat, în jurul orei 13.00, în centrul orașului

Devenii au putut admira mijloacele de transport nemotorizate, ex
puse de S.C. Eurosport DHS S.A., partener al Agenției de Protecție a Me
diului (APM) Hunedoara la acest eveniment. Săptămâna mobilității a fost 
marcată și în Simeria, Orăștie și Hunedoara.

„Participând la aceste acțiuni hunedorenii au demonstrat că bici
cleta nu este un mijloc de transport demodat, ci unul cât se poate de actual. 
Sunt plăcut surprinsă și mă bucură participarea populației la această ac
țiune”, ne-a declarat Georgeta Barabaș, director coordonator al Agenției 
de Protecție a Mediului.

Campania se încheie, în întreaga Europă, mâine și și-a propus să 
sensibilizeze populația cu privire la potențialele beneficii pe care le-ar

Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, s-a ală
turat celor care pledează pentru reducerea poluării.

“Este cel mai potrivit moment să ne amintim că - fo
losind, cât este posibil și cât ne permite timpul, mijloacele de 
transport în comun, bicicleta sau chiar mergând pe jos - 
putem contribui la sănătatea orașului nostru și, bineințeles, a 
noastră. Vă propun ca, până în 22 septembrie, să încercăm să 
evităm să mai producem noxe, praf și zgomot urban”, îi în
deamnă Mircia Muntean pe deveni.

Maria Florescu

putea aduce utilizarea mijloacelor de transport nemotorizate, 
în România, 53 de orașe au participat la această acțiune.

Aer curat pentru toți
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“O națiune care nu-și respectă trecutul și nu își pune în valoare istoria este condamnată
& să piară mai devreme sau mai târziu. Avem aici un loc de pelerinaj și de cult național. ”

cj> Mircea Geoană

Mircea Geoană a fost prezent Ia aniversarea lui Traian
Președintele Senatului vrea 
ca Parlamentul să bată mo
nedă comemorativă pentru 
Ulpia Traiana Augusta Da
cica Sarmizegetusa. Primele 
fonduri de reabilitare a ora
șului antic vor fi prinse la 
constituirea bugetului pen
tru anul viitor. Geoană spri
jină inițiativa primarului 
Mihai Todoni (PNL) pentru 
înființarea unei fundații 
care să promoveze site-ul ar
heologic de la Sarmizege
tusa.

Sâmbătă după-amiază, Mir
cea Geoană a făcut o vizită de câ
teva zeci de minute la Primăria 
comunei Sarmizegetusa și Ia ruinele 
orașului antic Ulpia Traiana. Preșe
dintele PSD a stat de vorbă - în spa
tele ușilor închise - cu liberalul 
Mihai Todoni, primarul comunei, și 
cu lideri pesediști din județ. Preșe
dintele Senatului a fost „omenit” cu 
virșli de Sălaș, vinars și plăcinte ță
rănești.

Geoană vrea 
să bată monedă 
pe Ulpia Traiana

Președintele Mircea Geoană 
a ținut o mini-conferință de presă în 

incinta fostei capitale a provinciei 
romane din Dacia. Liderul PSD a 
promis că va susține proiectul de 
punere în valoare a vestigiilor ro
mane de la Sarmizegetusa. „în urmă 
cu 1.900 de ani, Senatul Roman a 
bătut o monedă în onoarea împăra
tului Traian, cel care a adus ultima 
mare cucerire - Dacia - Imperiului 
Roman. Timp de o sută de ani, în 
urma bogățiilor și aurului dacic, ce
tățenii romani nu au plătit taxe. Este 
una din cele mai puternice mărturii 
a ceea ce a însemnat Dacia. Vreau 
să vă informez că voi propune Se
natului României să batem și noi o 
monedă, după 1.Q00 de ani, pentru 
a comemora acest moment aniver
sar”, a declara Mircea Geoană.

Sprijin financiar 
pentru 
Sarmizegetusa

Președintele Par
tidului Social Democrat 
a spus că va cere Gu
vernului și miniștrilor 
PSD să introducă „un 
amendament la realiza
rea a bugetului pe anul 
2010, prin care să fie 
alocate resursele finan
ciare necesare începerii

lucrărilor la acest sit arheologic”. 
Mircea Geoană vrea să se folo
sească de relațiile sale diplomatice 
pentru a susține Sarmizegetusa. 
„Voi sprijini prin relațiile pe care le 
am în mediul internațional proiectul 
pe care domnul primar Mihai To
doni l-a sugerat, inclusiv în întâlni
rile recente cu reprezentanții 
primăriei din Roma, pentru a creea 
o fundație susținută cu fonduri in
ternaționale și cu resurse de la bu
getul de stat, pentru a demara un 
accelerat proces de punere în va
loare a acestui site arheologic”, a 
spus Geoană.

< Marcel Bot

a Se împlinesc în acest an

1.900 de ani de la crearea 
Ulpia Traiana Augusta Dacica Sar
mizegetusa. Acela a fost momentul în 
care a început odiseea poporului 
român și aici este locul în care ar tre
bui să redăm tradiția, demnitatea și 
patriotismul generațiilor mai tinere 
de români. O națiune care nu-și res
pectă trecutul și nu își pune în valoare 
istoria este condamnată să piară mai 
devreme sau mai târziu. Avem aici un 
loc de pelerinaj și de cult național. In
tenția mea este ca în anii următori să 
pregătim acest loc pentru a fi vizitat 
de toți copiii noștri.

Mircea Geoană

Exerciții militare româno-chineze la Brad

Treceți batalioane chineze Carpații
Unitatea militară din Brad a 
primit oaspeți din China, in 
perioada 14-24 septembrie 
se desfășoară la sediul Bata
lionului 26 Vânători de 
exercițiul de instruire 
comun româno-chinez 
„Frienship Action 2009”. 
Ceremonia de deschidere a 
exercițiului militar s-a des
fășurat în prezența genera
lului de brigadă Vasile

Bărea, comandantul Brigă
zii 61 Vânători de Munte și 
a colonelului superior ZHU 
GUANQING, atașatul mili
tar al Republicii Populare 
Chineze în România.

Armata Republicii Populare 
Chineze participă la această acțiune 
cu un pluton de vânători de munte 
compus din 26 de soldați, însoțiți de 
ofițeri și subofițeri.

Experiență nouă 
pentru toată lumea 
r
Militarii români și chinezi ur

mează un program complex execu
tând proceduri specifice acțiunilor 
militare în teren muntos. Programu
lui de instruire cuprinde trageri cu 
armamentul din dotare, exerciții 
tactice în teren muntos-împădurit și 
instrucție alpină. Manevrele mili
tare se desfășoară atât în incinta uni
tății militare de la Brad, cât și în 

cadrul poligoanelor 
de pe Muntele 
Găina, Abrud - 
Știurț sau Cheile 
Aiudului. “Este o 
experiență noua atât 
pentru ei cât și pen
tru noi. Trebuie să 
fim atenți în perma
nență la detalii pen
tru a evita 
producerea unor in
cidente. Avem însă 
oameni pregătiți 
care pot face față în 
orice situație”, de
clară maiorul Viorel 
Mocanu, șeful de

Stat Major al batalionului de la 
Brad.

Fotbal în “nocturnă”

Militarii români au fost sur
prinși să constate că ostașii chinezi 
organizează partide de fotbal până 
târziu în noapte. Misterul s-a eluci
dai prin faptul că metabolismul chi
nezilor a fost afectat de diferențele 
orare. Adaptarea soldaților chinezi 
la noul mediu a fost dificilă dacă 
avem în vedere faptul că diferența 

de fus orar între București și Beijing 
este de 6 ore. Alături de activitățile 
cazone, militarii chinezi au parte și 
de un program cultural care include 
excursii la Peștera Urșilor, Castelul 
Corvinilpr sau Cetatea Alba lulia. 
Vizita oaspeților din îndepărtata 
Asie se încheie la sfârșitul săptămâ
nii. “La finalul exercițiului comun 
cele două părți vor decide dacă 
acest parteneriat va continua”, mai 
spune maiorul Mocanu.

Catalin Rișcuța
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PSD vrea politizare cu orice preț

w Cazacu se opune competenței
Fost activist UTC, președintele 
PSD Hunedoara, Florin Ca
zacu nu acceptă că partidul nu 
este în toate cele ce sunt... Ca
zacu nu e de acord ca directo
rul coordonator adjunct al 
Vămii Deva să nu fie numit pe 
criterii politice.
Liderul PSD acuză nefondat 
PD-L că a suținut un reprezen
tant „portocaliu” pentru un 
post care, conform protocolu
lui, aparține social-democrați- 
lor.
De partea cealaltă, democrat- 
liberalii susțin că au respectat 
protocolul și i-au dat reprezen
tantului PSD certificarea 
scrisă a faptului că postul re
vine acestui partid. Democrații 
mai spun că nu l-au susținut 
pe câștigătorul concursului, 
Ștefan Ciocan, pentru a obține 
această funcție.

începând de miercuri, apele - și 
așa tulburi în coaliția din județul Hune
doara - s-au învolburat și mai rău. 
Candidatul PSD la postul de Director 
coordonator adjunct la Vama Deva, Ro
bert Muzsic, a fost declarat respins la 
concursul organizat de Autoritatea Na
țională a Vămilor. Concursul a fost câș
tigat de Ștefan Ciocan, candidat care nu 
a avut în spate recomandarea vreunui 
partid.

Concurând singur, 
Muzsic nu a prins 
decât locul doi

Chiar dacă la concursul de mier
curi nu s-ar fi prezentat o a doua per
soană pentru a-1 concura pe 
reprezentantul PSD, acesta oricum nu 
ar fi „prins” postul, pentru că nu a reușit 
să obțină punctajul minim necesar pen
tru a fi declarat „admis”. Candidatul 
PSD la funcția de Director adjunct la 
Vama Deva a mai participat, de această

Cosmin Joițoiu este șeful tinerilor liberali hunedoreni
Până ieri, Cosmin Joi
țoiu a deținut funcția de 
vicepreședinte al orga
nizației de tineret, fi
liala Deva. Joițoiu a 
fost ales cu o largă ma
joritate ca președinte al 
TNL Hunedoara.

Acesta îi succede în 
funcție deputatului Bogdan 
Țâmpău. Biroul Județean al 
Tineretului Național Liberal 
mai are în componența sa opt 
vicepreședinți, un secretar co
ordonator și șase membrii su- 
pleanți. La aceste alegeri a fost 
prezent și Bogdan Olteanu, vi
cepreședintele grupului liberal 
din Camera Deputaților.

dată fără contracandidat, la concursul 
organizat pentru ocuparea acestui post 
în data de 22 iulie, și nu a reușit să ob
țină nici atunci punctajul minim nece
sar pentru ocuparea funcției. în urma 
analizării proiectului de management și 
a interviului, comisia de concurs i-a 
acordat social-democratului 63,25 de 
puncte, punctaj insuficient pentru obți
nerea postului; pesedistul ar fi avut ne
voie de cel puțin 70 de puncte. Muzsic 
nu s-a lăsat păgubaș și a mai candidat 
odată, miercuri, 16 septembrie, reușind 
să obțină același punctaj, insuficient 
pentru a putea ocupa funcția.

PDL nu l-a susținut 
pe Ciocan

Președintele PDL Hunedoara, 
Tiberiu Iacob Ridzi, susține că le-a dat 
partenerilor de coaliție un act prin care 
certifica faptul că postul le revine con
form protocolului. De asemenea, lide
rul PD-L declară că organizația pe care 
o conduce nu l-a susținut pe Ștefan Cio
can pentru această funție. „Nu s-a dis
cutat în forurile de conducere ale 
partidului să-l susținem pe Ciocan pen
tru această funcție, nu am eliberat nici 
un act în acest sens. Mai mult chiar, nici 

Liberali nu fac 
alianțe până 
după alegeri

Olteanu a criticat în 
termini duri „performanțele” 
actualului Guvern, în cadrul 
unei conferințe de presă susți
nută la sediul PNL din Deva. 
Olteanu spune că Partidul Na
țional Liberal nu va participa 
în nici o formulă la guvernare 
până după alegerile preziden
țiale.

„Gheorghe Pogea este 
cel mai incompetent ministru 
de finanțe pe care l-a avut Ro
mânia, iar actualul Guvern 
este cel mai prost de la Revo

măcar nu am știut că reprezentatul PSD 
va avea un contracandidat. Din punctul 
nostru de vedere, am respectat protoco
lul”, declară Tiberiu Iacob Ridzi. Mai 
mulți lideri PD-L acuză la rândul lor 
PSD de încălcarea protocolului, pentru 
că postul de director la Apele Române, 
care conform protocolului ar fi trebuit 
să fie al „portocaliilor”, a fost ocupat de 
un social democrat.

„Este o ambiție 
personală

- a lui Cazacu”

Ștefan Ciocan este de părere că 
înverșunarea cu care liderul PSD Florin 
Cazacu contestă rezultatul concursului 
pentru postul de Director coordonator 
adjunct la Vama Deva ține de rațiuni 
personale. „Ca jurnalist, i-am atras 
atenția în repetate rânduri lui Cazacu 
despre anumite greșeli pe care le face, 
atât ca primar al municipiului Brad, cât 
și ca lider PSD. Probabil că orgoliul 
acestuia, călit în școlile UTC și în cele 
de sindicat, nu acceptă critici construc
tive din partea nimănui. De aici există 
o antipatie a șefului PSD față de mine. 
El iubește doar persoanele care-1 laudă 
și probabil pe cele care nu au probe des

luție încoace”, a declarat Bog
dan Olteanu.

în cazul în care nu va 
trece moțiunea de cenzură, ini
țiată de Partidul Național Li
beral și UDMR, liberalii spun 
că Mircea Geoană va avea 
mari probleme în campania 
electorală pentru preziden
țiale.

„Imediat după dezbate
rea moțiunii de cenzură în Par- 
lamaent, Sorin Oprescu își va 
anunța candidatura la preșe- 
denția țării. Dacă moțiunea nu 
trece Mircea Geoană va pierde 
foarte multe voturi ”, este de 
părere Mircia Muntean, preșe
dintele PNL Hunedoara.

Iulian Stroia

pre implicarea sa activă în Mineriade”, 
declară Ciocan. Referitor la concursul 
pentru funcția de conducere la Vama 
Deva, Ciocan susține că s-a prezentat 
fără să fie susținut de nici un partid, a 
fost mai bine pregătit și de aceea a fost 
declarat „admis”. „Nu știu de unde a 
apărut ideea că eu aș fi fost susținut de 
PD-L pentru această funcție, în condi- 
țile în care singurul care s-a prezentat 
la concurs cu recomandări scrise de 
susținere politică a fost reprezentatul 
PSD. De altfel, în cerințele pentru par
ticiparea la concurs nu era prevăzută re
comandarea politică”, susține Ciocan. 
Fostul jurnalist este acuzat de liderul 
PSD că ar fi apropiat de democrat-libe- 
rali, dar Ciocan spune că nu este ade
vărat. „Eu am acordat consultanță, în 
calitate de specialist în comunicare, mai 
multor politicieni. între clienții mei s- 
au numărat și câțiva PSD-iști, chiar și 
un candidat al PNL. Este adevărat că în 
campania pentru alegerile parlamentare 
am lucrat pentru un reprezentant al PD- 
L și l-am „bătut” pe Cazacu chiar în 
Brad, dar asta nu justifică atribuirea sta
tutului de PD-L-ist”, este de părere Ște
fan Ciocan.

Georgiana Giurgiu

„Săptămâna 
Prevenirii 
Criminalității”

♦

Pe parcursul acestei săptă
mâni se va desfășura un program 
de instruire privind prevenirea 
criminalității, eveniment organi
zat de Inspectoratul de Poliție al 
Județului Hunedoara.

Prevenirea delincvenței juve
nile este o acțiunea organizează 
de polioție în colaborare cu Cen
trul de Evaluare, Prevenire și 
Consiliere Antidrog Hunedoara 
și Inspectoratul Școlar al Județu
lui Hunedoara și are ca obiect vi
zionarea a două documentare cu 
tematică preventivă de către ele
vii claselor a XI și a XlI-a din lo
calitățile din Valea Jiului, urmate 
de dezbateri constructive.

Ziua de 22 septembrie este 
rezervată prevenirii criminalității 
în mediul rural. Acțiunea se va 
desfășura în comuna Râu de 
Mori, localitate în care au fost în
registrate creșteri la furturile din 
locuințe.

Evenimentul va fi organizat 
împreună cu Primăria Comunei, 
Serviciul Poliției de Ordine Pu
blică și Postul de Poliție Râu de 
Mori.

Ziua de 23 septembrie este 
destinată „Prevenirii transportu
lui ilegal de persoane în județul 

‘Hunedoara”. Serviciul Poliției 
Rutiere și Autoritatea Rutieră 
Română, vor derula o acțiune de 
informare a populației despre ris
curile asumate ale transportului 
neautorizat de persoane pe rutele 
Deva - Simeria, Deva - Brad, 
Deva - Orăștie, Deva - Hune
doara și Deva - Certej.

A 

Injunghiați 
pe terasa 
unui bar
Un pensionar din municipiul 

Hunedoara, aflat în stare de 
ebrietate a provocat un scadal pe 
teresa unui bar în urma căruia a 
înjunghiat cu un cuțit doi bărbați 
și a lovit cu o sticlă în zona feței 
o femeie.

Cele trei victime au fost 
transportate de urgență la spitalul 
din localitate pentru acordarea de 
îngrijiri medicale.

După comiterea agresiunii, 
bărbatul în vârstă de 59 de ani, a 
părăsit locul faptei fiind prins și 
reținut de către polițiști la domi- 
cililul său.

în urma cercetărilor efectuate 
de către polițiști aceștia au stabi
lit că suspectul și victimele se cu
noșteau, bărbatul pretinzând că 
motivul agresiunii l-a reprezentat 
6 datorie mai veche pe care vic
timele o aveau față de acesta.

Suspectul a fost prezentat Ju
decătoriei Hunedoara care a emis 
pe numele său un mandat de 
arestare preventivă pentru 29 de 
zile sub aspectul comiterii infrac
țiunii de vătămare corporală 
gravă.
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■=> Odiseea filmului pentru copii 
f=î> Botezatu pare să-și fi găsit perechea

Parfum
Cântăreața americană 
Beyonce a semnat un con
tract cu Coty Inc., urmând 
ca anul viitor să își lanseze 
propriul parfum, informează 
ediția electronică a revistei 
People.

Competiția pe piața parfumu- 
rilor lansate de celebrități a devenit 
în acest fel și mai puternică. 
Beyonce a semnat de curând con
tractul cu Coty Inc., aceeași compa
nie care a lansat și parfumurile altor 
celebrități, precum Halley Berry,

marca Beyonce
Sarah Jessica Parker și Gwen Ște
fani, care urmează să producă viito
rul brand de parfumuri al cântăreței 
americane. "în opinia mea, parfu
mul reflectă atitudinea și stilul unic 
al unei femei", a declarat Beyonce 
pentru WWD. "Deși îmi plac mai 
multe parfumuri, nu găsisem încă 
acea esență care să reflecte adevă
rata mea personalitate și să mă re
prezinte ca femeie. Colaborând cu 
Coty Inc, am putut să transform în 
realitate ideea mea despre ce în
seamnă parfumul ideal, prin conce
perea unei esențe puternice și 
sofisticate, care reflectă puterea 
mea interioară", a adăugat Beyonce.

Rețeta parfumului
Beyonce e secretă

Deși aceasta este prima ten
tativă a artistei americane de a crea 
un parfum propriu, ea a reprezentat 
deja imaginea altor branduri, pre
cum "True Star", lansat de Tommy 
Hillfiger în 2004, și "Diamonds", 
lansat de Emporio Armani în 2007. 
Beyonce nu a dezvăluit deocamdată 
nicio informație despre esențele fo
losite și despre aroma viitorului ei 
parfum, însă a confirmat data lansă
rii acestuia: primăvara anului viitor.

Kinodiseea ► primul festival de film 
pentru copii

Kinodiseea, primul festival pentru copii 
din România, care se desfășoară între 
22 și 27 septembrie, aduce la București 
un juriu format din copii-actori, pre
cum Timotei Duma și Catinca Untaru, 
dar și ateliere pentru copii moderate de 
artiști, printre care se numără Maria 
Dinulescu și Gabriel Achim.

Evenimentele din timpul festivalului - ate
liere în cadrul cărora copiii vor învăța despre ac
torie, regie, efecte speciale și costume, proiecții 
de filme și spectacole - vor avea loc la Muzeul Ță
ranului Român și la cinema Gloria. "Noi când ne
am gândit la festivalul acesta aveam și niște 
evenimente în minte și am zis că la Muzeul Țăra
nului Român este foarte bine. Având, însă, mai 
multe filme, am zis să-1 facem și în altă parte și 
așa am ajuns la Gloria", povestește acesta. "Nu 
prea vin oamenii acolo. (...) La Muzeul Țăranului 
Român, oamenii sunt obișnuiți să se întâmple lu

cruri frumoase, dar la Gloria cred că 
va fi o surpriză mai de amploare (...) 
Acolo, de fapt, este miza, să ne dăm 
seama dacă vine lumea. Să testăm 
cumva piața, să vedem dacă oamenii 
sunt pasionați de film, să meargă la 
evenimente", a adăugat acesta.

Vor rula
doar filme premiate

Organizatorii Kinodiseea au 
vrut să aducă filmele pentru copii și 
la București, pentru a pune, intr-un 
fel, Capitala, în >rând cu alte metro
pole, precum New York, Chicago și

Londra. "Noi cu toții suntem în industria asta. 
Mergeam la festivaluri de aici și ne-am dat seama 
că există un public de festival. Există oameni care 
merg la toate festivalurile, la TIFF, la NexT, la 
Anonimul și ne-am gândit să facem un festival de 
film pentru copii, pentru că ei sunt viitorul ci- 
nema-ului cumva. Nu s-a făcut niciodată așa ceva 
aici și am zis că o să fie un eveniment foarte fru
mos", a declarat Benjamin Ribout, care, de altfel, 
a alcătuit și selecția. "Ne-am gândit să aducem 
filme care nu au fost aduse aici niciodată, deci' 
filme în premieră", a mai spus acesta, adăugând 
că toate peliculele ce vor rula la Kinodiseea au fost 
premiate la festivalurile de gen.

Zece filme 
r în competiție

în competiție vor rula zece lungmetraje, în 
premieră națională: "Dragon Hunters" (Franța), 
"Mia et le Migou" (Franța), "Who is afraid of the 

wolf?" (Cehia), "In the attic" (Cehia), "Mommo" 
(Turcia), "Ponyo" (Japonia),

"Winky’s Horse" ( Olanda), "Where is 
Winky's Horse?" (Olanda), "Please vote for me!" 
(China), "The Paper Prince" (Serbia). în afara 
competiției vor rula două*filme: "The Fall" și 
"Khamsa". Și pentru că în România industria fil
melor pentru copii a stagnat, organizatorii Kino
diseea s-au gândit să facă ceva în acest sens: un 
concurs de proiecte de film pentru copii și prezen
tarea a patru filme românești "cult" pentru cei 
mici.

Bugetul festivalului 
e de 50.000 de euro

Celor trei pelicule, "Dumbrava minunată", 
"Saltimbancii" și "Uimitoarele aventuri ale muș
chetarilor", li se va adăuga o a patra, desemnată 
prin vot de către eventualii spectatori, până la în

Botezatu devine Nuntitu?!
Ani în șir, nicio divă din showbiz-ul românesc nu 

a reușit să-l impresioneze pe creatorul de modă Cătălin 
Botezatu. Ei bine, se pare că modelul Bianca Drăgușanu 
i-a sucit mințile creatorului care se gândește tot mai mult 
la căsătoria cu frumoasa blondă.

După ce Bianca a fost fotografiată în compania 
mai multor bărbați care îi fac curte, gurile rele se așteptau 
ca la revenirea în țară,cei doi să sedespartă. Se pare că 
distanța și bârfele din presă i-au apropiat și mai mult pe 
cei doi, iar Cătălin nu s-a întors cu mâna goală, ci cu un 
inel de platină cu briliante, scrie Libertatea. La începutul 
acestei luni, Botezatu a plecat în Islanda și apoi la New 
York, unde și-a prezentat colecțiile de lenjerie 
intimă și de haute couture, timp în care Bianca 
a rămas la București pentru a-și face debutul 
în televiziune. Cei doi îndrăgostiți vor recupera 
timpul în care au stat departe unul de celălalt, 
la Paris, în luna de miere.

Casă și mașină la pachet
Cea mai ieftină ofertă prezentă în cadrul târgului im

obiliar Project Expo este o garsonieră de 21 de metri pătrați 
utili ce costă 21.000 de euro. O precizare necesară este că 
locuința se află într-un complex rezidențial din Ploiești. Ori
care dintre cele 50 de garsoniere vine la pachet promoțional 
cu o bucătărie mobilată și o Dacie Logan. Dacă din prețui 
locuinței scădem 6.000 de euro (valoarea celei mai ieftine 
versiuni de Dacie Logan), rezultă un preț al casei de 15.000 
de euro.

ceperea festivalului.
"Nu prea s-au făcut filme pentru copii în 

România, decât acum 20-30 de ani. Am zis să 
facem un fel de eveniment cu filme românești mai 
vechi, care nu s-au mai dat la cinema de ani de 
zile", a spus directorul artistic al festivalului. Ate- 
lierul-vedetă al festivalului va fi, însă, cel de cos
tume, susținut de Daniela Diaconescu.

Artista, care a câștigat numeroase premii, 
va veni cu 400 de costume și va susține un atelier 
de cinci ore, iar copiii de la atelier vor participa la 
un bal mascat, în ultima zi de festival.

O serie de filme realizate de copii în cadrul 
unui atelier al organizației non-guvernarqentale 
S.P.E.R. (Stop Prejudecăților despre Etnia Romă) 
beneficiază, de asemenea, de o proiecție specială.

Potrivit organizatorilor, bugetul total al fes
tivalului, organizat de Asociația Culturală 
SCRIPT și Metropolis Film, este de 50.000 de 
euro. Biletele pentru copii sunt 6 lei, iar cele pen
tru adulți, 12 lei.
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•4> Mircea Mulat: “lș fi fost încântat să fiu invitat ca fermier, nit ca politician.. ”
i v1 Cosinin Mutila: "...este un concurs de politicieni și nu unul de vaci... ”

Politicienii au pierdut concursul
cu Miss Bălțata

Tradiționalul târg de la Băcia, 
dedicat vacilor din rasa Bălțata 
Românească s-a transformat 
într-o expoziție de politicieni. 
Cu mic cu mare, galbeni, roșii 
sau portocali, mai marii jude
țului s-au înghesuit să fie vă- 
zuți la „coada vacii”.

Președintele Consiliului

A noua ediție a târgului-expozi- 
ție de la Băcia s-a bucurat de un mare 
interes atât din punct de vedere al spe
cialiștilor în agricultură cât și din partea 
gospodarilor. Ca de obicei „înaltele” 
fețe ale județului au ținut să se urce pe 
scenă și să țină cuvântări. Aceștia au 
mulțumit fermierilor hunedoareni pen
tru rezultatele obținute anul acesta. Or
ganizatorul evenimentului, primarul 
comunei Băcia Emil Rîșteiu și-a expri
mat susținerea fată de fermierii comu-

nei, î-a felicitat și încurajat 
să participe la programele 
de. subvenționare pentru 
agricultură. Rîșteiu afirmă 
că premile acordate câștigă
torilor ediției din acest an 
nu au fost mărite față de 
cele din anii trecuți deoa
rece dorește ca fermierii să 
participe la această expozi
ție - competiție pentru a se 
mândrii cu bălțatele Băciei 
și nu pentru premiile ofe-

Premiu 
la tombolă: 
un vitei

Jude
țean, Mircea Ioan Moloț, și el un mic 
crescător de animale, și-a exprimat din 
nou una din vechile sale dorințe: „Aș fi 
fost încântat să fiu invitat ca fermier, nu 
ca politician...”. Cel mai bine a carac
terizat evenimentul, e drept că nu la mi
crofon, senatorul Cosmin Nicula. 
Acesta, nu s-a sfiit să spună în gura 
mare că expoziția organizată este de 
fapt „un concurs de politicieni și nu 
unul de vaci...”. Târgoveții au avut po
sibilitatea să-și încerce norocul la o to- 
molă la care marele premiu a fost un 
vițel din rasa Bălțata Românească. Pe

BAlTAYA ROMĂ..CASCĂ oÂC’tA

lângă vițelul, emblematic pentru eveni
ment, participanții la tombolă au mai 
putut câștiga, un miel, un purcel și di
verse obiecte folositoare în gospodărie. *- 
La concursul propiuzis au participat 15 
gospodari, crescători de vaci din rasa 
Bălțata Românească. Dacă proprietarii 
au primit premii în bani, cornutele s-au 
bucurat de gratificare în furaje. Diplo
mele de participare au fost acordate'tot 

Primele trei locuri la concursul Miss Bălțata Românească - Băcia 
2009 au fost ocupate de cele mai „ chipeșe " bovine. La categoria vițele, primul 
loc a fost acupat de vițeaua lui Alba Florin din Brad. Juninca cea mai „po
gană" a fost desemnată cea a crescătorului TrifVasile din Băcia în timp ce 
vaca lui Muntean Filimon a reușit să impresioneze membrii juriului.

stăpânilor din motive lesne de înțeles. 
De asemenea, reprezentanții Academiei 
de Științe Agricole din Arad, Asociația 
crescătorilor de animale și păsări și alți 
reprezentanți ai domeniului agricol au 
acordat diplome pentru a-și exprima re
cunoașterea pentru ceea ce au realizat 
fermierii hunedoreni.

Georgiana Giurgiu

0741 J32BOO
vAqarr jnsrQjj- ■ dhotfX 
office@magatrans-vsc 
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"Nu părăsesc partidul și membrii săi adevărați, dar nu am nimic în comun cu indivizi care au trădat, care au 
privatizat partidul, care sunt avizi de putere, care sunt aventurieri politici și care sacrifică PSD pentru satisfa
cerea intereselor personale, dar și ale celor apropiați: soții, soți, copii, soacre, amante, interlopi, mafîoți etc. ”

Octav Cozmâncă

Pesedistele îl susțin pe Severin
Președintele Organi
zației de Femei a 
PSD, Rovana Plumb, 
a declarat, sâmbătă, 
la începutul Comite
tului Executiv al or
ganizației, că va 
propune PSD susți
nerea europarlamen- 
tarului Adrian 
Severin pentru func
ția de comisar euro
pean.

Rovana Plumb a 
afirmat că va propune Co
mitetului Executiv al Orga

nizației de Femei votarea unei hotă
râri prin care să se solicite PSD sus
ținerea lui Adrian Severin pentru un 
post de comisar european.

Severin e potrivit 
pentru că este 
policalifîcat

Ea a susținut că România tre
buie să desemneze, pentru funcția 
de comisar european, o persqană 
care să facă față mai multor compe
tențe, să cunoască politicile euro
pene și să aibă experiență în 
instituțiile UE. "Sunt de părere că 
un comisar european nu trebuie să 
fie un tehnician. în acest moment nu 
contează portofoliul, ci să desem

năm o persoană care să poată face 
față mai multor competențe", a 
adăugat Plumb.

A
In apărarea 
Ecaterinei 
Andronescu

Rovana Plumb, a declarat, 
sâmbătă, după ședința Comitetului 
Executiv, că femeile social-demo- 
crate sprijină necondiționat pe Mir
cea Geoană în candidatura pentru 
Președinție, precum și pe Ecaterina 
Andronescu, supusă în ultimul timp 
la "atacuri și presiuni". Plumb a 
afirmat că Organizația de Femei a 
PSD îl sprijină necondiționat pe 
Mircea Geoană în campania pentru 

alegerile prezidențiale. Ea a precizat 
că Organizația o sprijină necondi
ționat și pe Ecaterina Andronescu, 
ministrul Educației, apreciind că 
aceasta a fost supusă în ultimul timp 
"multor atacuri și presiuni politice". 
Plumb a mai spus că o altă conclu
zie a Comitetului Executiv al Orga
nizației de Femei a fost aceea că, în 
consens, a decis să solicite PSD ca 
nominalizarea pentru postul de co
misar european din partea României 
să fie un social-democrat. "Consi
derăm că persoana lui Adrian Seve
rin se potrivește cel mai bine 
portofoliului de comisar european", 
a adăugat ea.

Regretele comisarului Leonard Orban
Comisarul european pentru 
Multilingvism Leonard 
Orban afirmă, într-un inter
viu acordat Mediafax că și- 
ar fi dorit să mai aibă un 
mandat de comisar euro
pean, dar recunoaște că are 
mai multe opțiuni, printre 
care și intrarea în viața poli
tică, el având însă ezitări în 
acest sens.

Crin Antonescu nu crede în votul minorilor
Președintele PNL, Crin Antonescu, ar accepta propune
rea democrat-liberalului Cristian Preda de intoducere a 
dreptului de vot de la 16 ani, doar dacă ar remarca o 
dorință în acest sens manifestată în rândul tinerilor.

"Cred că avem probleme foarte serioase cu prezența la vot 
a celor care au acest drept acum, a celor peste 18 ani. A extinde 
dreptul de vot spre vârste mai fragede mi s-ar părea de luat, cu 
seriozitate, în discuție atunci când aș avea într-adevăr dorința 
acestor oameni foarte tineri de a-și exprima votul", a spus Crin 
Antonescu. însă, a continuat liberalul, în condițiile în care cei 
cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani reprezintă segmentul cu 
cel mai scăzut grad de prezență la vot, "cred că ne scărpinăm 
acolo unde nu ne mănâncă".

Europarlamentarul PD-L Cristian Preda a apreciat că ar 
fi oportună acordarea dreptului de vot începând cu vârsta de 16 
ani, vârstă la care tinerii ar fi suficient de maturi pentru a-și ex
prima opțiunile lor politice, Preda lansând această propunere în 
contextul mai larg al reformei constituționale.

Comisarul Orban a mai spus 
că regretă faptul că nu a avut un 
mandat complet, de cinci ani, în ca
litate de comisar european, el apre
ciind că astfel ar fi putut îmbogăți și 
mai mult politica de multilingvism.

Orban nu mai 
prinde un mandat 
de comisar european

întrebat de ce numele său nu 
a fost auzit printre cele vehicu
late ca potențiali viitori comisari 
europeni români, Orban a spus 
că acest lucru se justifică prin 
faptul că a fost trimis la Bruxel
les de Guvernul anterior. Leo
nard Orban nu a ascuns faptul 
că i-ar fi plăcut un nou mandat 
la CE. întrebat în legătură cu 
faptul că și Dacian Cioloș, cel 
mai intens vehiculată variantă 
de comisar european, provine 
tot din Guvernul anterior, Orban 
a spus că acesta a fost un minis
tru independent, iar numele lui 

se leagă de opțiunea României pen
tru un anumit portofoliu.

Ezită să intre
în politică

Pe de altă parte, întrebat în 
legătură cu planurile de viitor, 
Orban a spus că deocamdată nu știe 
ce va face, însă a adăugat că are ne
numărate opțiuni. Una dintre ele ar 
fi intrarea în viața politică, însă co
misarul a spus că are ezitări în 
această privință. De asemea, Leo
nard Orban a subliniat că, fără a 
dori să pară lipsit de modestie, con
sideră că a făcut foarte multe lucruri 
pentru România și că "nimeni nu 
mai are aceste competențe în mo
mentul de față" și este normal pen
tru că a fost membru în Comisia 
Europeană pentru un număr de ani. 
Comisarul european a mai spus că 
nu este exclus ca și în continuare 
viața sa să se desfășoare tot la Bru
xelles.

Cozmâncă
s-a autosuspendat din PSD

Octav Cozmâncă a 
anunțat, duminică, printr- 
o scriosoare deschisă 
adresată "membrilor și 
electoratului PSD", că se 
autosuspendă din partid, 
motivând că PSD nu mai 
e un partid de stânga și că 
nu are, din aprilie 2005, 
un lider authentic pentru 
că este condus de "gru
puri de interese".

"Decizia mea de 
«autosuspendarc din PSD 
este motivată și temei
nică. Nu părăsesc păftidul și membrii săi adevărați, dar nu am nimic 
în comun cu indivizi care au trădat, care au privatizat partidul, care 
sunt avizi de putere, care sunt aventurieri politici și care sacrifică PSD 
pentru satisfacerea intereselor personale, dar și ale celor apropiați: 
soții, soți, copii, soacre, amante, interlopi, mafioți etc.", arată Octav 
Cozmâncă în scrisoarea deschisă, redactată în nouă puncte. Cosmâncă 
ar putea reveni în politică pe post de șef al staff-ului de campanie pen
tru Sorin Oprescu.
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e^> GERMANIA: alegeri federale cu Al-Qaida în coaste 
i=î> AH1N1: aproape 3.500 de morți

„Turismul de fertilitate” ca formă de prostituție

Donatoarele de ovule din 
România, Ucraina, Cehia 

tu Spania primesc sute de 
euro din partea cuplurilor 
britanice care recurg la "tu
rismul de fertilitate”. Despre 
acest fenomen se spune că 

este o "formă de prostitu
ție", potrivit unui expert bri
tanic în fertilizare, citat de 
Times în ediția electronică.

Donatoarele sunt deseori per
soane vulnerabile, disperate și dis

puse să își asume riscuri pentru a 
obține sume considerabile de bani, 
a afirmat dr. Naomi Pfeffer, averti
zând că în această situație se află tot 
mai multe femei din țări în curs de 
dezvoltare, unde accesul la asistența 
medicală este limitat de costul aces
teia.

Româncele 
dau moștenire 
genetică 
Regatului Unit

Dr. Naomi Pfeffer afirmă că 
acest gen de activitate ridică și pro
bleme etice. "Ce îi poți spune unui 
copil, când jumătate din moștenirea 
sa genetică provine de la o femeie 
din România? O femeie care era 
atât de săracă încât era dispusă să 
intre în acest schimb de ovule? Ce 
crede copilul despre mama sa so
cială, o femeie care era dispusă să 
exploateze altă femeie?", a spus 
Pfeffer, în cursul unei conferințe pe. 
teme de fertilizare desfășurate la 
University College London.

Fertilizare
la jumătate de preț

"Relația de schimb este ana- 
loagă celei dintre un client și o pros
tituată. Este o situație unică, 
deoarece este singura în care o fe

meie exploatează trupul unei alte 
femei", a adăugat ea.

în Marea Britanie, un trata
ment de fertilizare costă peste 4.000 
de euro, în unele țări din centrul sau 
estul Europei prețul fiind de două 
ori mai mic, iar două treimi dintre 
cuplurile britanice aflate'într-o ast
fel de situație aleg destinații din alte 
țări europene deoarece nu se cali
fică pentru integrarea în programul 
de sănătate din țara lor, care implică 
și liste de așteptare de până la trei 
ani.

Turismul
de fertilitate 
ia amploare

Un studiu recent a indicat că 
sute de cupluri britanice călătoresc 
lunar în țări europene pentru trata
mente de fertilizare, iar cercetătorii 
de la University College London 
apreciază că în fiecare an în Europa 
au loc 20.000 - 25.000 de astfel de 
proceduri în alte țări decât cele de 
origine.

Al-Qaida amenință Germania
cu atacuri teroriste
Guvernul german a ridicat 
nivelul de alertă teroristă 
după ce al-Qaida a publicat 
un mesaj video în care ame
nință că va comite atacuri în 
Germania după 
alegeri "Alegerile federale 
oferă o ocazie specială de 
propagandă și activitate ope
rativă pentru grupurile tero
riste", a afirmat vineri 
Ministerul de Interne ger
man.

"înregistrarea video publicată 
de al-Qaida vineri subliniază acest 
lucru. Serviciile de securitate au ri
dicat nivelul de alertă, ceea ce irm 
plică măsuri de securitate sporite, în 
special în aeroporturi și gări", a 
adăugat Ministerul de Interne.

Cer retragerea 
trupelor 
din Afganistan

Autoritățile germane au 
adăugat că au înregistrat, de la înce

putul anului, o intensificare a ame
nințărilor al-Qaida și altor grupuri 
teroriste la adresa Germaniei.

în înregistrarea de 26 de mi
nute, un bărbat identificat drept 
Bekay Harrach, care folosește pseu
donimul Abu Talha și vorbește în 
germană, afirmă că, dacă alegerile 
din 27 septembrie vor fi câștigate de 
partide care nu se angajează să re
tragă trupele din Afganistan, Ger
mania va avea parte de "o trezire 
dureroasă".

Atacuri teroriste 
după alegeri

Mesajul le cere musul
manilor din Germania să stea 
la distanță de viața publică în 
primele două săptămâni de 
după alegeri, sugerând că în 
această perioadă ar putea avea 
loc atacuri teroriste.

"Dacă poporul german 
votează pentru pace, atunci și 
mujahedinii vor alege pacea 
cu Germania. Și odată cu re
tragerea ultimului soldat ger
man din Afganistan, și ultimul 
mujahedin va părăsi Germa
nia. Al-Qaida vă dă cuvântul 
său", adaugă Talha, care o cri
tică dur pe Angela Merkel, 
cancelarul german, dar și pe 
principalii săi rivali politici 
social-democrați.

Gripa lovește din nou
Autoritățile sanitare mexicane au înregistrat 1.341 de 
noi cazuri de gripă A H1N1 în decurs de numai trei zile, 
numărul total al îmbolnăvirilor ajungând la 26.338, a 
anunțat, vineri, Ministerul mexican al Sănătății.

Conform noului bilanț, virusul a provocat moartea a 218 per
soane în Mexic, principalul focar al pandemiei de gripă. La sfârșitul 
lunii august, ministrul mexican al Sănătății, Jose Angel Cordova, a es
tima că în cursul iernii ar putea fi infectate aproape un milion de per
soane. Mexicul este considerat principalul focar al pandemiei de gripă. 
La nivel mondial, virusul A H1N1 a provocat moartea a 3.486 de per
soane în întreaga lume, iar 296.471 de cazuri au fost confirmate de ana
lize de laborator
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Glasul publicitate
«=£ Telefon 0771.677.031

ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CD Șl GPL
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354408887

sc mRtriby com srl
Vâ oferă o gamă largă 

de piese și accesorii auto 
pentru toate tipurile 

de autoturisme și camioane.

Vă oferim:
• PERSONAL

Cotidianul „Glasul Hunedoarei”

angajează

șofer-distribuitor
pentru difuzarea ziarului

Condiții:
- domiciliul stabil în Deva;
- mașină personală;

Informații la telefon:
0771.677 031; 0723.071 792; 0743.058 798

Cotidianul „Glasul Hunedoarei”

angajează 
vânzători volanti

Informații la telefon:
0771 677 031; 0723 071 792; 0743 058 798

Anunțurile 
de 

mică publicitate 

pentru

GLASUL 
HUNEDOAREI

se colectează

și la magazinul 
COMSER 

din Deva, 
strada 1 Decembrie 
(lângă fostul Ceai-Bar)

^Liniaris
PRODUCEM

PARCHET
DIN LEMN MASIV

cireș, stejar, paltin, 
nuc, păr sălbatic

Trei grupe de calitate: 
Prestige. Standard si Rustic.

Grosimi: 15 -21 mm. Lungimi: 300 -1500 mm,

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 26
Telefon: 0745 231107 

TelJFax; 0254 263221; 0254 263102; 0254 263103

office@liniaris.ro 
http://www.il ni a ris ro

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

G0CT1AN O\1DK - Cabinet Individual dc Psihologie
Ondina CEPROMIN et. 3 cam. 320 «L 0722.467223

I leva, Calea Zarandulni I5O (1>N'7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo'

SPĂLĂTORIE AUTO
2___________________________________________________________________

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
Facem conlracie 
pen tai fi ano cu
REDUCERE

DE 20%

Clieniii fideli primesc, 
pe bază dc bon, 
LA7SPĂTÂRT 

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

Prestăm servici curățenie 
A persoane fizice 
* persone juritlce

Telefon: 0761 - 973.940

IVogram de funcționare
Zilnic 07.30-20.30
Duminica.- W_00-15.INI

J

Avize psihologice

o lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
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 174 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

mailto:office@liniaris.ro
http://www.il
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Jiul rămâne neînvinsă
«=£> Mureșul curge liniștit... în sus! Sport

Luni, 21 septembrie 2009

Start de sezon excelent pentru Jiul și Mureșul
Demult nu a mai avut județul nostru 

două echipe în primele cinci din liga secundă! 
E drept, a trecut numai o treime din turul cam
pionatului, însă punctele câștigate rămân și 
asta e cel mai important, până la urmă.

Jiul a avut un meci dificil acasă cu 
CSM Râmnicu Vâlcea, echipa „de suflet” a lui 
Mitică Dragomir. Petroșănenii și-au continuat 
însă parcursul aproape perfect din acest cam
pionat și au câștigat cu 1 - 0, rezultat care îi 
menține în plasa co-liderelor UTA și U Cluj. 
Patru victorii și două egaluri din șase partide, 
etapa viitoare din nou meci acasă, cu Drobeta 
- adversar oricum mai accesibil decât ultimii 
întâlniți, Mioveni și Vâlcea-, și iată că Jiul re
vine în forță între „greii” ligii secunde. Să spe
răm la mai mult? Deocamdată să spunem că e 
bine și așa...

Dacă privim clasamentul ligii „de 
vest”, găsim în primele zece clasate nouă foste 
componente ale primei divizii și... pe Mureșul 
Deva (care, să nu uităm, are și un meci mai

puțin disputat)! Sâmbătă 
devenii au avut o partidă 
„de vacanță” în compa
nia „lanternei” CFR Ti
mișoara, căreia i-au 
păstrat imaculată rubrica 
„puncte” și i-au încărcat 
pasivul la golaveraj: 4 - 
1. Peste o săptămână, 
Mureșul întâlnește în de
plasare pe Fortuna Co
vaci - echipă care a 
adunat un singur punct 
până acum - și are o 
șansă reală de a mai 
adăuga o victorie la bi
lanțul bun din prezent.

Notă discordantă în peisajul fotbalistic 
al județului face Minerul Lupeni. Cu o nouă 
înfrângere, 0 - 1 la Tumu Severin, lupenenii 
au alunecat pe loc retrogradant, iar viitorul va 
arăta rău dacă Minerul nu începe să ia cât mai

repede niște puncte. Prima ocazie, deplasarea 
de sâmbăta viitoare de la Craiova, unde întâl
nește pe Gaz Metan CFR, o nou venită în 
serie.

Bogdan Barbu

Saună

Balast natural preț: 18,80 lei/mc

FC Argeș - FC Baia Mare 3-0
CS Otopeni - Gaz Metan Craiova 2 -
Dr. Tn. Severin - Minerul Lupeni 1
FCM Tg. Mureș - FC Bihor 3-1 
Arieșul Turda - Fortuna Covaci 2 - 1

Fotbal, Seria B2
Etapa 6, rezultate:

Mureșul Deva - CFR Timișoara 4 - 1
1 U Cluj - FC Silvana 4 - 1
-0 UTA - Dacia Mioveni 2-0

Jiul Petroșani - CSM Rm. Vâlcea 1-0

Clasament
1. U Cluj 6 5 1 0 13-2 16
1. UTA 6 5 1 0 13-2 16
3. Jiul 6 4 2 0 13-6 14
4. Tg. Mureș 6 4 2 0 9-4 14
5. Mureșul 5 3 1 1 9-7 10
6. Argeș 6 3 0 3 7-6 9
7. Dacia 6 2 3 1 6-5 9
8. Otopeni 5 3 2 0 11-6 8*
9. Bihor 6 2 2 2 9-8 8
10. Rm. Vâlcea 6 2 1 3 13-8 7
11. Gaz Craiova 6 2 1 3 7-8 7
12. Arieșul 6 2 0 4 • 7-9 6
13. Silvana 6 1 2 3 7-10 5
14. Drobeta 6 1 2 3 4-7 5
15. Minerul 6 1 2 3 3-6 5
16. Baia Mare 6 1 1 4 5-11 4
17. Fortuna 6 0 1 5 6-17 1
18. CFR Timișoara 6 0 0 6 1 -21 o
* echipă penalizată cu 3 puncte

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităr» foarte mari

I

lat și sortat 0 * 4 mm preț: 
casat, spălat și sortat 4 - 8 mm p

t, spălat și sortat 8 ■ 16 mm preț: 
iartă, spălată |l sortată 11-31 mm preț:

26,00 lel/to 
25,00 lci/to 
22,00 lel/to 
22,00 lel/to

Pentru comenzi $1 informații ne puteți contacta la telefoh: 
0254/234 448
0723 154 204

sau «-mail: contabilitate@telccernadeva.ro

Complexul 
turistic

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane în 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană)

__J Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești și internaționale

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

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

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

[ Telefoane: 0254.264.038
și 0254.264.039

Web: www.steauamuresufui.ro, 
E mail: office@steauamuresului.ro ț

mailto:contabilitate@telccernadeva.ro
http://www.steauamuresufui.ro
mailto:office@steauamuresului.ro

