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Proiectul „Banca de Alimente a Crucii 
Roșii Române” va fi pus în practică în Deva, 
începând cu mijlocul lunii octombrie. La sediul 
filialei Crucii Roșii din județul Hunedoara se 
va înființa Banca de Alimente, unde se vor co
lecta și stoca alimente greu perisabile, provenite 
din donații sau sponsorizări.
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Ceferiștii 
vor să tragă Guvernul 
pe linie moartă

Sfânta întâia Mucenită Tecla9

Sfinta Intîia Muceniță Tecla a trăit în 
vremea apostolilor. Era o fecioară frumoasă,
având optsprezece ani, fiică a maicii anume
Teoclia, de neam mare și slăvit, fiind logodită 
cu un tânăr din cei mai dintâi ai cetății, anume 
Famir, bogat și frumos.
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Și piramidele s-au construit mai repede...

REPORTAJ

Paranghelii pe bani publici
Industria parangheliilor pe bani publici nu intră 

în criză. Zeci de spectacole, festivaluri și paranghelii 
sunt organizate cu bani de la buget de autoritățile pu
blice locale. Manelele și mititeii, berea și politicienii 
care se dau în spectacol, cam acestea sunt ingredientele 
unei așa-zise sărbători. Doar în luna septembrie la nivel 
național au fost organizate peste 370 de paranghelii.
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Da9 postul, cine ia postul 
de comisar european?

COMUNITATE

Seceta i-a uscat la buzunar 
pe agricultori
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„Pirații ” au intrat 
în vizorul polițiștilor

O să avem autostrada?

U
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Importanța construirii tronsonu
lui de autostradă Deva - Orăștie este re
cunoscută de toată lumea, fie și numai 
dacă invocăm traficul infernal de pe 
DN7 între cele două localități, cifrele 
statistice avansate plasând valorile de 
transport între 24 30 de mii de vehi
cule pe zi. Ludovic Orhăn, a promis de 
câteva ori că tronsonul Deva J Orăștie 
va fi primul care va intra în execuție pe 
Coridorul IV paneuropean. La vremea 
lor, Călin Popescu Tăriceanu fi Bogdan 
Olteanu au exprimat promisiuni asemă
nătoare. lată că prioritățile nu sunt chiar 
primele. Licitația pentru autostrada 
Arad-Timișoara, aflată în conexiune cu 
Culoarul IV, a fost adjudecată de consor
țiul Astaldi - JV FCC Construzione. Lu
crările la acest tronson, în lungime de 
32,25 kilometri (adică puțin mai scurt 
decât Deva-Orăfiie), au începui deja în 
luna iulie.

Compania Națională de Autos
trăzi șz Drumuri Naționale din România 
(CNADNR) a stabilit noul terț/ien al li
citației pentru „ Construcția variantei de 
ocolire Deva - Orăfiie la standard de au
tostradă Termenul limită pentru depu
nerea ofertelor este 19 octombrie 2009, 
ora 11, deschiderea acestora urmând să 
aibă loc în aceeași zi la ora 14. Durata 
contractului de achiziție publică va fi de 
48 luni de la data atribuirii, iar.criteriul 
de atribuire va ji "oferta cea mai avan
tajoasă din punct de vedere economic 
In alegerea ofertei câștigătoare, propu
nerea financiară va avea o pondere de 
30%, iar cea tehnică de 70°/<>.

Deși este încă în stadiul de pro
iect, tronsonul de autostradă Deva - 
Orăștie are deja o îndelungată istorie. 
Importanța realizării acestei lucrări de 
infrastructură, deși clamată din toate pu
terile de autorități centrale sau locale, 
nu este la fel de eviderită în modul de pu
nere în practică.

Editorial de Bogdan Barbu

Civilizație de la sine
9

Există ideea - greșită - că o civilizație 
superioară învinge întotdeauna una inferioară. 
Prin reducere la absurd, dacă ipoteza de mai sus 
ar fi adevărată, modelul superior de civilizație 
ar fi de ales între Genghis Khan și Timur Lenk: 
au învins la modul zdrobitor pe toată lumea care 
le-a stat în cale, din îndepărtatul Orient până în 
pragul Europei, ba chiar o parte din hoardele lor 
au călcat cu doi pași și mai bine și pe Bătrânul 
Continent... Cu ce le-au fost superiori, spre 
exemplu, asirienii - babilonienilor, hitiții - egipr 
tonilor sau mongolii - chinezilor? Orice istoric

serios va răspunde simplu: prin 
forță, adică prin armele mai 
bune, prin tehnica de luptă mai 
performantă, prin numărul mult 
mai mare de războinici pe care 
îi puteau arunca pe câmpul de

bătaie. Asirienii au venit cu noutatea carului de 
luptă, hitiții cu armele din fier și caii, mongolii 
cu numărul uriaș.

Am întâlnit des o idee la fel de greșită și 
care se poate dovedi la fel dc fatală ca și tenta
tiva celor din Ispahan de a se opune lui Timur 
doar cu amintirea civilizației persane. Anume, 
că după Revoluție modelul de viață din Vest, 
economic, democratic, într-un cuvânt civilizația 
occidentală se va impune de la sine și în Româ
nia, înlocuind modelul sovietic (impus, să spu
nem asta, tot numai datorită foiței militare, nu

unei alte superiorități). Nu avea cum să se im
pună, fie el superior, inferior sau de același nivel 
cu celălalt, din moment ce omul dc rând era încă 
în așteptarea indicațiilor de Partid, care să îi 
spună ce să facă, cum să se poarte, ce să mă
nânce, unde să se ducă și ce să îmbrace. Mental, 
românii nu erau pregătiți pentru acest.alt fel de 
civilizație: mai complexă, mai pretențioasă, mai 
permisivă și mai dură în același timp; cu mai 
multe șanse pentru fiecare și totuși infinit mai 
pretențioasă la calitate.

S-a schimbat ceva din anii ’90 încoace? 
Da, a venit criza mondială și peste România; în 
rest, încă se mai așteaptă să se impună de la sine 
o civilizație care să aducă fiecăruia două salarii 
la muncă pe jumătate. O altă varianta ar fi pira
mida de capete a lui Timur Lenk.
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Vinete coapte 
cu pui sau șuncă

Ingrediente:
1 vânătă mare, 100 g friptură de 

pui, tăiată subțire, 100 g cașcaval, 
100 g șuncă, ulei de măsline, 50 g sos 
de roșii, oregano, sare, piper

Mod de preparare:
Se spală vânătă și se curăță coaja 

fâșii de 1 cm (zebră). Se taie pe lung 
în felii de 0,5 cm, se presară cu sare 
și se lasă la scurs 10-15 minute. Se ia 
o tavă, se unge cu ulei, se dă drumul 
la broiler (grill). Se pun feliile de vâ
nătă în tavă, se unge fiecare felie cu 
ulei de măsline. Se dau la cuptor până 
sunt gata (10-15 minute), întorcându- 
se o dată. Se pot verifica cu furculița 
dacă sunt făcute.

Se unge o tava pătrată 20 x 20 cm 
cu ulei. Se pune o felie de vânătă, se 
unge cu sos de roșii, se presară puțin 
oregano, se pune friptura; apoi felie 
de vânătă, sos de roșii, oregano, frip
tură, vânătă, cașcaval. Se reia proce
deul înlocuind puiul cu șuncă și 
cașcaval. Se dă la cuptor pănă se to
pește cașcavalul.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7*Mintia - Vețel
► DN 7 Ilia - Tătărăști - Zam
► DN 68 A - Sacămaș - Dobra - 
Ohaba
► DJ 706 A Ilia - Brănișca - Șoimuș
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu
halm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de jos, Fomădia.
► Deva - Calea Zarandului, B.dul 22 
Decembrie
► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, Zam
► DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Săcă- 
maș
► Vulcan pe DN 66A și B-dul Mihai 
Viteazu

în intervalul de timp 08 - 14 se va 
sista furnizarea apei potabile pe stră
zile Sarmizegetusa, Vânătorilor<Rota- 
rilor (parțial), Decebal (parțial), 
Severin (parțial) pentru eliminarea 
avariei de pe strada Sarmizegetusa nr. 
64, respectiv Severin nr. 3 din Deva.

în intervalul 09 - 16 se va sista 
furnizarea apei potabile în Microraio- 
nul 5, zona cuprinsă între bulevardul 
Dacia - străzile Eroilor, Mureșului, 
Buituri și pe străzile Grigore Preo
țeasca, Izvorului - pentru eliminarea 
avariei de pe strada Rândunicii bl. 29 
din Deva.

în intervalul 08-11 se va sista fur
nizarea apei potabile pe bulevardul 
1848 (parțial) și pe strada Ion Luca Ca- 
ragiale (parțial), pentru eliminarea ava
riei la blocul QB din Deva.

► PROGNOZA METEO

ZIUA ★ NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 17 29

Petroșani: 15 25

Hunedoara: 17 28

Hațeg: 16 27

Brad: 16 28

Orăștie: 17 28

MIN MAX

Deva: 14 20

Petroșani: 10 17

Hunedoara: 11 20

Hațeg: 10 19

Brad: 10 20

Orăștie: 13 20
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Fă în așa fel încât să rezolvi o situație conflictuală acasă. Este 
cazul să pui toate cărțile pe masă și să asculți ceea ce au de spus 
ceilalți. Relația ta apropiată cu unul dintre părinți se dovedește un 
mare sprijin la nevoie.

Trebuie să faci față unei situații mai dificile la locul de muncă. 
Dacă ai de-a face cu niște clienți și contactul cu aceștia este unul 
direct, atunci bazează-te pe ținuta, tonul vocii și cunoștințele acu
mulate. Toate vor conta pentru a-i convinge de valoarea serviciilor 
oferite de instituția în care lucrezi.

Un prieten apropiat vine la tine pentru câteva zile. Este o pe
rioada favorabilă discuțiilor și relațiilor interumane, rememorării 
trecutului și în același timp, este un moment prielnic pentru a face 
planuri de viitor. Ai putea să fii uimit de câte lucruri aveți în 
comun.tt

încerci o nouă strategie în relația cu părinții. Abordezi lucrurile 
într-un fel la care ei nu se așteaptă, iar faptul că-i iei prin surprin
dere s-ar putea chiar să-ți aducă succesul. Este bine totuși să în
cerci să explici ceea ce-ți dorești, pentru a nu lăsa loc la 
interpretări.

Este o zi în care te ocupi mai mult de treburile casnice. Ai câteva 
drumuri de făcut, pentru a rezolva câteva lucruri. Simți că toți aș
teaptă ceva de la tine și că nu mai ai ocazia să te îngrijești și de 
tine.

Ești irascibil cu cei din jur și simți nevoia să stai singur, să-ți 
vezi de treburi nestingherit. Dacă totuși cineva iți caută compania 
sau încearcă să-ți vorbească, fii deschis și ai grijă să nu jignești pe 
nimeni cu atitudinea ta ofensivă. Este chiar posibil să ajuți o per
soană din anturaj, dăndu-i un sfat bun. Dar pentru acest lucru tre
buie să fii comunicativ.

Bancurile zilei
© © ©

Un bărbat cu nevasta lui jucau 
golf. Lovește soțul mingeă cu crosa și ghi
nion, mingea sparge geamul unei case de 
la marginea terenului de golf. Se duc 
amândoi să vadă care e paguba și le des
chide un bărbat mare, înalt și gras. Soțul 
începe să își ceară scuze, îi oferă niște 
bani, dar acesta zice:

- Eu trebuie să vă mulțumesc. Ve
deți voi... mingea a trecut prin geam, a in
trat în casă și a spart lampa în care stau

închis de o mie de ani. Eu sunt Duhul 
Lămpii și fiecare dintre noi trei poate să își 
pună câte o dorință.

Soțul zice:
- Eu întotdeauna mi-am dorit lan

țul meu de restaurante.
- Se face, zice duhul.
- Și eu întotdeauna am vrut să am 

lanțul meu de saloane de frumusețe, 
adaugă și nevasta.

- Nici o problema.
- Dar tu, Duhule, ce iți dorești?
- Păi vedeți voi... așa cum zi
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Te-ai obișnuit ca la serviciu să te aștepți la tot felul de surprize 
din partea superiorilor. însă când lucrurile încep să devină drama
tice, iți pui problema dacă este cazul să mai rămâi într-un loc unde 
nu te poți baza pe nimic stabil mai mult de 5, 6 luni. Ai suficientă 
experiență și prestanță pentru a-ți asigura un viitor mai bun. Deci
zia este numai a ta.

Te ocupi de partea administrativă a unei probleme de familie. N 
ai timp de odihnă și ești un pic nervos. Copiii te vizitează și iți dau 
niște idei folositoare, care ar putea să schimbe lucrurile în favoa- - 
rea ta.

încearcă să-ți păstrezi calmul și să privești lucrurile obiectiv as
tăzi. Cu cât te opui tendinței de a te lăsa purtat de sentimente, cu 
atât va fi mai bine pentru tine. în cazul în care ai unele neînțelegeri 
la locul de muncă, trebuie să dai dovadă de răbdare și să asculți și 
părerea celui de lângă tine.

Ți-a dorit de multă vreme să-ți cumperi ceva destul de costisitor. 
Acum ai posibilitatea să-ți îndeplinești dorința, chiar dacă pentru 
acest lucru trebuie să faci diverse sacrificii. In plan sentimental, 
este o zi bună pentru a-ți consolida relația cu partenerul de viață. 
La serviciu poți realiza lucruri frumoase, cu ajutorul imaginației.

Ești destul de conștient de farmecul tău personal și te foloșesti de 
el pentru a-ți convinge familia, atunci când dorești să primești 
ceva. în dragoste ai parte de momente foarte frumoase alături de 
persoana iubită. Dacă nu ai plecat încă în vacanță, ai putea să 
mergi undeva cu partenerul, pentru câteva zile pline de romantism. 
Dacă ești singur, ai toate șansele să te îndrăgostești.

Nu mai ești dispus să lași nimic la voia întâmplării, în ceea ce 
privește activitatea profesională Iți organizezi munca în așa fel 
încât să fii sigur că-ți vei atinge obiectivele. Acasă ai impresia că 
familia intervine în chestiunile tale intime și reacționezi vehement. 
Dacă ești singur, se poate să întâlnești o persoană interesantă.

ceam... am stat închis o mie de ani în 
lampă și tare mi-aș dori să am și eu o fe
meie, așa că eu vreau să merg sus cu soția 
ta și să facem sex timp de trei ore.

Pentru că fiecare a obținut ce a 
vrut, soții sunt de acord și Duhul urcă cu 
nevasta în dormitor. După trei ore, soția și 
duhul coborau scările.

- A fost absolut uimitor, îi zice 
soția Duhului.

- Mda... De fapt ceea ce este abso
lut uimitor este că soțul tău încă mai crede 
în duhuri din lămpi...

© © ©
Un grup de turiști vizitau Cascada Nia

gara.
Ghidul le oferă niște informații și apoi 

spune:
- Cascada Niagara produce un sunet 

foarte puternic și dacă doamnele vor bine
voi să tacă îl veți putea auzi.
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întârzierea proiectului a ridicat costurile la peste 350 milioane de euro. O
Mai grav este însă faptul că fondurile ISPA sunt disponibile doar până la sfârșitul anului 2010,
România plătind penalități pentru neutilizarea lor.

Și piramidele s-au construit mai repede...

O să avem autostrada?
Compania Națională de Autos
trăzi și Drumuri Naționale din 
România (CNADNR) a stabilit 
noul termen al licitației pentru 
„ Construcția variantei de oco
lire Deva - Orăștie la standard 
de autostradă”. Termenul li
mită pentru depunerea oferte
lor este 19 octombrie 2009, ora 
11, deschiderea acestora ur
mând să aibă loc în aceeași zi 
la ora 14. Durata contractului 
de achiziție publică va fi de 48 
luni de la data atribuirii, iar 
criteriul de atribuire va fi 
“oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere econo
mic”. In alegerea ofertei câști
gătoare, propunerea 
financiară va avea o pondere 
de 30%, iar cea tehnică de 
70%.

Deși este încă în stadiul de pro
iect, tronsonul de autostradă Deva - 
Orăștie are deja o îndelungată istorie. 
Importanța realizării acestei lucrări de 
infrastructură, deși clamată din toate 
puterile de autorități centrale sau locale, 
nu este la fel de evidentă în modul de 
punere în practică.

Datele tehnice

Varianta de ocolire Deva - Oră
știe la standard de autostradă face parte 
din Coridorul de transport paneuropean 
TV, marcat pe teritoriul României de lo
calitățile Nădlac - Arad - Timișoara - 
Lugoj - Deva - Sibiu - Pitești - Bucu
rești - Constanța. Iată și fișa tehnică a 
lucrării: lungime de 32,8 km; câte două 
benzi de circulație pe fiecare sens; 15 
poduri și 10 pasaje rutiere. Punctul de 
pornire este la Șoimuș, urmează malu- 

rile Mureșului prin hotarul comunelor 
Șoimuș, Hărău, Rapolt, Turdaș și a ora
șelor Simeria, Orăștie și Geoagiu. 
Punctul terminus este DJ 705, între 
Orăștie și Geoagiu. Tronsonul va bene
ficia de trei noduri de conexiune la dru
murile naționale, care vor asigura 
accesul pe autostradă.

început de ei, 
finalizat de noi

Contractul de revizuire a proiec
tului tehnic și supervizarea lucrărilor de 
construcție la standarde de autostradă a 
fost atribuit în mai 2006, prin licitație 
internațională restrânsă, consorțiului 
DHV Consultants și Athens Develop
ment Office S.A.din Olanda. Valoarea 
contractului este de 5.998.147 euro, iar 
durata de execuție de 79 de luni. Ter
menul de finalizare a proiectului era 
primăvara anului 2007, dar acesta a fost 
depășit cu un an, iar costurile au “sărit” 
cu circa 150 de milioane de euro. Ur
marea firească: rezilierea contractului 
cu consorțiul olandez, amenințat și cu 
acționarea în instanță pentru recupera
rea daunelor. Proiectul a fost preluat de 
Departamentul de Proiectare al Direc
ției Regionale de Drumuri și Poduri 
(DRDP) Timișoara, noul termen de fi
nalizare fiind începutul anului 2009. 
“în acest moment, proiectul a fost fina
lizat”, declară Horațiu Simion, director 
adjunct la DRDP Timișoara.

Finanțare și termene

Estimările inițiale ale Ministeru- 
Transporturilor privind costurilelui

proiectului se ridicau la cifra de 200 de 
milioane de euro. Din acești bani, 130,9 
milioane euro reprezentau finanțare ne
rambursabilă din partea Agenției ISPA, 
diferența reprezentând cofinanțarea de 
la Guvernul României. întârzierea pro
iectului a ridicaf însă costurile la peste 
350 milioane de euro. Mai grav este 
însă faptul că fondurile ISPA sunt dis
ponibile doar până la sfârșitul anului 
2010, România plătind penalități pentru 
neutilizarea lor. Dacă banii nu vor fi 
cheltuiti până la termenul limită, va tre
bui identificată o altă sursă de finanțare, 

în documentația proiectului se 
stabilea că termenul de finalizare este 

de 24 de luni de la data ordinului de în
cepere a lucrărilor. Inițial se estimase 
că lucrările trebuiau să înceapă în sep
tembrie - octombrie 2007 și să fie în
cheiate până la sfârșitul anului 2010. în 
2007 Ludovic Orban, pe atunci minis
trul Transporturilor, declara: „Lucrările 
la tronsonul de autostradă Deva - Oră-

Exproprierile

știe vor începe efectiv în 2008, iar des
emnarea constructorului prin licitație se 
va face până la 1 noiembrie”. în mod 
evident, această viziune optimistă nu s- 
a îndeplinit, fiind stabilit un nou termen 
în trimestrul II2009. Și de această dată 
autoritățile au fost prea încrezătoare.

Epopeea licitațiilor

încă de la sfârșitul 
anului 2006, CNADNR a or
ganizat o licitație pentru 
etapa de precalificare a fir
melor capabile să execute 
construcția autostrăzii. Pro
cedura de atribuire nu s-a 
mai finalizat, deoarece după 
revizuirea proiectului tehnic 

s-a constatat că firmele “precalificate” 
nu mai îndeplineau condițiile pentru 
realizarea lucrărilor.

Termenul fixat de Ludovic 
Orban în noiembrie 2007 a fost urmat 
de mai multe prognoze, depășite însă 
datorită nefinalizării proiectului. în 
fine, odată proiectul încheiat, termenul 
de organizare al licitației a fost stabilit 
pentru 1 septembrie 2009. La acea dată 
însă, procedura de licitație a fost anu
lată “ca urmare a abaterilor grave de la 
prevederile legislative ce afectează pro
cedura de atribuire sau fac imposibilă 
încheierea contractului”. O nouă tenta
tivă de desemnare a constructorului 
prin licitație va avea loc pe 19 octom
brie.

Una dintre problemele cele mai 
spinoase ridicate de construcția autos
trăzii a fost cea a exproprierii terenuri
lor de pe traseul acesteia. Procedura a 
stârnit numeroase nemulțumiri din par
tea proprietarilor fie pentru că nu se ex- 
propria întreaga suprafață a terenului, 
rămânând porțiuni care nu vor mai 
putea fi folosite, fie datorită întârzierii 
plăților. Inițial, au fost identificate circa 
1400 de loturi care urmau a fi cumpă
rate de către stat. Datorită modificării 
proiectului, unele loturi achiziționate 
nu se mai plasau pe traseul autostrăzii. 
Prețurile plătite pentru terenuri au fost 
variabile, între 3 și 5 euro pe metrul pă
trat. După mai multe “sesiuni” de ex
proprieri, ultima dintre acestea a fost 
aprobată prin HG 82î din 15 iulie 2009, 
suma alocată fiind de 18 milioane de 
lei. Fondurile urmau să fie distribuite 
unui număr de 878 proprietari din 
Geoagiu, Hărău, Orăștie, Romos, Sime
ria, Șoimuș și Turdaș.

Prioritățile sunt 
întotdeauna ultimele

Importanța construirii tronsonu
lui de autostradă Deva - Orăștie este re
cunoscută de toată lumea, fie și numai 
dacă invocăm traficul infernal de pe 
DN7 între cele două localități, cifrele 
statistice avansate plasand valorile de 
transport între 24 și 30 de mii de vehi
cule pe zi. Ludovic Orban, a promis de 
câteva ori că tronsonul Deva - Orăștie 
va fi primul care va intra în execuție pe 
Coridorul IV paneuropean. La vremea 
lor, Călin Popescu Tăriceanu și Bogdan 
Olteanu au exprimat promisiuni asemă
nătoare. Iată că prioritățile nu sunt chiar 
primele. Licitația pentru autostrada 
Arad-Timișoara, aflată în conexiune cu 
Culoarul IV, a fost adjudecată de con
sorțiul Astaldi - JV FCC Construzione. 
Lucrările la acest tronson, în lungime 
de 32,25 kilometri (adică puțin mai 
scurt decât Deva-Orăștie), au început 
deja în luna iulie.

Cătălin Rișcuța
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“„Seceta din această primăvară a afectat în special culturile de păioase. Din păcate nici lunile
august și septembrie nu au fost ploioase, fapt care afectează culturile de toamnă. ”

loan Ștefan

Prostituția și drogurile 
în cifre și date

Potrivit statisticilor, la 
nivelul județului Hunedoara, 
Poliția a întocmit 18 dosare 
penale pentru prostituție și 6 
dosare pentru proxenetism.

Pedeapsa pentru prosti
tuție este cuprinsă între 3 luni 
și 3 ani, iar cea pentru proxe
netism, peștii riscă să stea 
după gratii între 2 ani și 7 ani. 
De asemenea, au fost acordate 
peste 190 de amenzi conform 
legii 6/1991 privind sancțio
narea faptelor de încălcare a 
unor norme de conviețuire so
cială, a ordinii și liniștii pu
blice.

In ceea ce privește 
combaterea consumului de 
droguri, până în acest moment 
sunt în curs de soluționare 40 
de dosare în care sunt impli
cați bărbați și femei, dintre 
care 6 oameni sunt arestați 
pentru trafic și consum de dro
guri.

Seceta i-a uscat la buzunar pe agricultori
în acest an producția agticolă, 
la culturile de păioase, a fost 
mai mică cu aproximativ 25 la 
sută decât anul trecut. loan 
Ștefan, director coordonator al 
Direcției Agricole pentru Dez
voltare Rurală (DADR) Hune
doara, este de părere că seceta 
din primăvară ne lasă cu ham
barele goale.

Suprafețele agricole cultivate de 
fermierii hunedoreni sunt din ce în ce 
mai mici iar lipsa utilajelor mecanizate 
fac ca producțiile să scadă cu fiecare 
an. Mai mult, lipsa sistemelor de irigații 
de pe suprafețele cultivate este princi
palul motiv pentru care producțiile ob
ținute depind de vreme. „Seceta din 
această primăvară a afectat în special 
culturile de păioase. Din păcate nici lu
nile august și septembrie nu au fost plo
ioase, fapt care afectează culturile de 
toamnă”, a declarat loan Ștefan.

S-au făcut cartofi
la greu

Condițiile climaterice și de aso- 
lament fac din zona Hațegului una pro
pice cultivării cartofului. Doar trei 
județe din țară se mai pot lăuda cu acest 
lucru: Covasna, Brașov și Suceava. De 
aceea majoritatea celor care cultivă 
acest produs alimentar în scopul comer
cializării s-au concentrat în această 
zonă. Cu toate că recoltarea cartofilor 
nu este încă finalizată, anul acesta spe
cialiști preconizează o producție mai 
mare decât cea din anul trecut. „Anul 
acesta, conform estimărilor, vom avea 
o producție mai mare la cartofi. Dacă 
anul trecut am obținut o medie de peste 
12 tone la hectar, anul acesta preconi
zăm o producție medie de peste 20 de 
tone la hectar”, a declarat loan Ștefan, 
director coordonator DADR Hune
doara.

Iulian Stroia

„Pirații ” au intrat în vizorul polițiștilor
Țigări netimbrate 
confiscate de polițiști

în urma unei percheziții 
efectuate de către polițiștii din 
cadrul Biroului de Investigare, 
a Fraudelor Hunedoara, au 
fost găsite în interiorul unei 
mașini 320 de pachete de ți
gări netimbrate. Autoturismul 
aparținea unui tânăr de 22 de 
ani din Hunedoara și era par
cat pe o stardă din municipiul 
Hunedoara. Perchezița autotu
rismului a fost dispusă de pro
curorii de la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Hunedoara, 
în cadrul cercttării unui dosar 
privind evaziunea fiscală. Ți
gările în valoare de 1.300 de 
lei au fost ridicate în vederea 
confiscării.

Polițiștii hunedoreni din cadrul Compartimen
tului de Prevenire și Combatere a Infracționalități îm
preună cu polițiștii comunitari au participat, ieri, la o 
acțiune de informare a hunedorenilor privind riscurile 
la care'se expun dacă apelează la serviciile celor care 
efecutează transport neautorizat de persoane.

Toate stațiile de autoboz din municipiul Deva 
în care călătorii așteptau sosirea mijloacelor de trans
port au fost vizitate de polițiștii. Mai mult, pentru ca 
mesajul să fie recepționat de cât mai multe persoane, 
polițiștii au lipit afișe pe geamurile mijloacelor de 
transport. „Această acțiune are rolul de informare a 
cetățenilor privind riscurile la care se expun atunci 
când aleg să călătorească cu un mijloc de transport 
neautorizat”, a declarat inspectorul de poliție Andreea 
Fieraru.

Mesaje și păreri
Nu toți cei care erau prezenți la acea oră în sta

ble de autobuz au fost convinși de campania polițiș
tilor. Au fost și călători care spun că au circulat cu 
pirații și s-au declarat mulțumiți de serviciile acestora. 
„Nu pirații sunt cei care ne pun viața în pericol. Acci
dentele se datorează în marea lor majoritate drumuri
lor proastei Am văzut la televizor destule accidente în 
care au fost implicate microbuze. Deci să fim serioși”, 
a declarat Claudiu Buculescu.

Iulian Stroia

La Spini, 
electricitatea 
a ajuns 
in balani

& O autoutilitară a lăsat satul 
Spini fără curent. Șoferul a pierdut 
controlul volanului și a intrat într-un 
stâlp de susținere rețelei de curent 
electric. Bărbatul spune că a încercat 
să evite un câine care a intrat pe ca
rosabil, a virat brusc și a intrat pe 
contrasens. De acolo a plonjat în 
afara șoselei. Atât de violentă a fost 
ciochirea, încât stâlpul s-a rupt în trei 
bucți. Șoferul a scăpat fără răni grave, 
dar a fost dus la spital pentru investi
gații amănunțite. Echipele de inter- 
vnție de la Electrica au remediat în 
parte avaria produsă la rețeaua de ali
mentare cu energie electrică. Totuși, 
câteva zeci de familii vor rămâne fără 
curent electric până când va fi schim
bat stâlpul distrus.

-ț-Sfântul
Sfânta întâia Muceniță Tecla a trăit în vremea apostoli
lor. Era o fecioară frumoasă, având optsprezece ani, 
fiică a maicii anume Teoclia, de neam mare și slăvit, 
fiind logodită cu un tânăr din cei mai dintâi ai cetății, 
anume Famir, bogat și frumos.
Acesta, văzând minunile ce se făceau de Apostoli, ședea 
cu alții la vorba lor în casa lui Onisifor, la fereastră, și, 
ascultând, lua aminte cele grăite de dânșii
Iar Pavel, povățuindu-se de Dumnezeu, a întins cuvânt 
pentru feciorie și curățenie, spunând că fecioara care își 
păzește fecioria pentru dragostea lui Hristos, are parte 
cu îngerii și este mireasă a lui Hristos.

Tecla a hotărât să rămână fecioară. Logodnicul ei, 
mâhnindu-se, s-a dus la mai marele, jeluindu-se asupra lui

Sfânta întâia Muceniță Tecla
Pavel și i-a zis: "Un străin a intrat în cetate, vrăjind și ame
țind pe oameni. Vrăjitorul acela a depărtat pe Tecla de la 
dragostea mea, nu știu ce făcându-i ei".

Apostoul a fost întemnițat. Deci, judecătorul, cerce
tând mult pe Pavel, s-a încredințat că nu avea vreo vină mai 
mare, decât că propoveduia pe Hristos, și nu l-a osândit pe 
el la moarte, ci, bătându-1, a.poruncit să-l alunge afară din 
cetate.

Sfânta, luând binecuvântare de la Apostolul, s-a dus 
în Seleucia și s-a sălășluit la un loc pustiu, în oarecare 
munte aproape de Seleucia, și acolo viețuia în post, în ru
găciune și îri dumnezeiasca gândire, și făcea minuni multe, 
tămăduind toate boalele, pentru că înștiințându-se despre 
dânsa mulțimea credincioșilor, veneau acolo, aducându-și 
neputincioșii lor, pe care îi tămăduia.
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“Oamenii au venit deja să ceară alimente, deși proiectul va fi pus pe 
& picioare abia din 15 octombrie. ”

Elisabeta Ciorobea

Grevă generală la CFR?
7.000 de sindicaliști ai Regionalei 
CFR Timișoara sunt pregătiți să 
declanșeze greva generală. La so
licitarea salariațiilor, liderii de 
sindicat de la Căile Ferate Ro
mâne au hotărât ca, în cazul în 
care plata salariilor va întârzia cu 
mai mult de 48 de ore, activitatea 
Căilor Ferate să fie oprită în tota
litate. Lucrătorii sunt nemulțu
miți de subfinanțarea sistemului 
feroviar și de preluarea de către

Mâncare gratuită pentru săraci
Proiectul „Banca de Alimente 
a Crucii Roșii Române” va fi 
pus în practică în Deva, înce
pând cu mijlocul lunii octom
brie. La sediul filialei Crucii 
Roșii din județul Hunedoara se 
va înființa Banca de Alimente, 
unde se vor colecta și stoca ali
mente greu perisabile, prove
nite din donații sau 
sponsorizări Proiectul va fi 
extins și în alte paisprezece ju
dețe din țară.

Alimentele vor fi depozitate în 
subsolul Crucii Roșii din Deva și vor fi 

operatorii privați a tuturor rutelor 
de cale ferată rentabile.

în momentul de față, circa 
2.000 de salariați ai Regionalei Căi 
Ferate Timișora riscă să fie disponi- 
bilizați, în încercarea de a rezolva 
problemele financiare cu care se 
confruntă Regionala.

Vinovății? Politicienii, în 
opinia sindicaliștilor. „Totul este 
politic. Nici un Guvern nu a alocat

distribuite către 500 de persoane nevo
iașe. Misiunea Băncii de Alimente este 
de a oferi hrană celor care suferă de 
foame. Familiile cu mai mult de doi 
copii, persoanele vârstnice, familiile 
monoparentale, persoanele cu dizabili- 
tăți și persoanele cu boli cronice vor fi 
principalii beneficiari. Potrivit datelor 
furnizate de Elisabeta Ciorobea, direc
torul filialei Crucii Roșii a județului 
Hunedoara, pentru amenajarea și dota
rea spațiului unde vor fi depozitate ali
mentele, pentru cheltuielile de 
transport, administrative și de personal, 
filiala hunedoreană a Crucii Roșii are 
nevoie de un buget de 200.000 de euro.

Logistica distribuirii alimentelor 
la nivelul municipiului Deva este orga
nizată: „Avem deja voluntari, depozitul 

este pregătit”, 
declară Elisabeta 
Ciorobea.

Flămânzi 
sunt, 
mâncare 
mai puțină

împărți
rea alimentelor 
va fi făcută cu 
ajutorul celor 
140 de voluntari. 
„Mai așteptăm 
doar furnizorii 
de alimente, care 
sperăm să ne 
susțină în acestă 
campanie. Oa
menii au venit 
deja să ceară ali- 

bani suficienți acestui 
sector economic. 
Această indiferență a 
politicienilor pune în 
pericol siguranța cir
culației pe calea fe
rată”, a declarat Ionel 
Țiț, liderul de sindi
cat al Regionalei 
CFR, Timișoara.

Berceanu 
în rolul 
acarului 
Păun

Indecizile politicienilor pri
vind modernizarea infrastructurii 
feroviare și politizarea funcțiilor de 
conducere sunt principalele motive 
pentru care situația din transportul 
pe calea ferată este la un pas de co
laps, cred liderii sindicali din CFR. 
Ei cer demisia ministrului Transpor
turilor, Radu Berceanu, și a directo
rilor generali ai unităților feroviare. 
„Toate firmele de transport privat pe 
calea ferată sunt conduse de către 
foști directori de la CFR. Aceste 
firme au preluat toate rutele renta
bile, iar cele care sunt pe pierdere

mente, deși proiectul va fi pus pe pi
cioare abia din 15 octombrie”, declară 
Elisabeta Ciorobea. Filiala din Deva va 
organiza campanii regulate de colectare 
de alimente de la agenții economici, 
care vor contribui cu alimente în mă
sura posibilităților. Una dintre modali
tățile prin care Banca de Alimente îi va 
hrăni pe cei flămânzi este distribuția 
publică de alimente la depozitele Crucii 
Roșii.

Nu sunt uitati 
nici bolnavii

O altă metodă de împărțire a 
hranei este adaptată personelor care nu 
se pot deplasa. „în condițiile în care vor 
fi solicitări pentru persoane care nu pot 
veni la sediu din cauza stării de sănă
tate, alimentele vor fi duse de către vo
luntari la beneficiari. Am discutat și la 
centrul de dializă din Deva. Acolo sunt 
foarte mulți pacienți care nu au un venit 
mai mare de 400 de lei pe lună. Prin ur
mare vom avea și acolo beneficiari, 
dacă ne vor fi furnizate alimentele”, de
clară Elisabeta Ciorobea. Alți hunedo- 
reni care vor avea nevoie de hrana 
furnizată de Crucea Roșie sunt cei care 
figurează în evidențele primăriilor cu 
ajutor social primit, dar și cei care 
depun o cerere la sediul Crucii Roșii 
din Deva. în cazul acestora din urmă, 
se va face o anchetă socială de către 
specialiștii Crucii Roșii, în urma căreia 
cei care au într-adevăr nevoie primesc 
alimentele.

Maria Florescu

au rămas la Stat. în aceste condiții 
este normal ca transportul pe calea 
ferată aflat în administrarea Statului 
să fie falimentar”, a declarat Ionel 
Țiț-

Se anunță 
disponobilizări 
masive

Aproximativ 2.000 de anga
jați ai Regionalei CFR Timișoara 
riscă să fie disponibilizări dacă mi
nistrul Transportului Radu Ber
ceanu își menține decizia luată. 

AJOFM anunță locuri 
de muncă și în Europa

Vineri, Agenția Județeană pentru Ocuparea forței de Muncă Hune
doara (AJOFM) organizează Bursa locurilor de muncă. Acțiunea se va des
fășura la sediul agențiilor teritoriale ale AJOFM din Deva, Simeria, 
Hunedoara, Orăștie, Călan, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Brad, Ilia, Pe- 
trila, între orele 9 și 13. Locurile de muncă existente în județ vor fi afișate la 
sediul agențiilor teritoriale. O secțiune din cadrul bursei va fi dedicată ofer
telor de muncă provenite din Europa. Agenții economici din județ pot deja 
să își depună ofertele de locuri de muncă vacante la sediul celei mai apropiate 
Agenții locale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Salon de carte la Deva
începând cu 19 octombrie Biblioteca Județeană Ovid Densusianu va 

organiza a doua ediție a „Salonului cărții”. Timp de trei zile, editurile din ju
dețul Hunedoara, dar și alte șase din afara județului își vor expune cărțile la 
Deva: ’’spre deosebire de anii trecuți, când au fost prezente doar edituri care 
nu erau din județ, la acest eveniment va fi exact invers. Deocamdată nu știm 
care sunt editurile care vor participa. Sperăm ca prin organizarea evenimen
tului să reușim să punem în valoare cartea hunedoreană. încă nu știm locația 
în care se va desfășura salonul, urmează să o stabilim foarte curând”, declară 
Sebastian Bara, directorul Bibliotecii Județene.

Această măsură nu va redresa în 
nici un fel situația actuală în care se 
găsește Regionala Timișoara. Ionel 
Țiț este de părere că această decizie 
a ministrului pune în pericol sigu
ranța transportului pe calea ferată. 
„Concedierile masive anunțate de 
către ministrul Transporturilor nu 
sunt o soluție la problemele cu care 
ne confruntăm. Incapacitatea celor 
de la Minister de a accesa fonduri 
europene este cauza care a dus la 
dezastrul actual”, a declarat Ionel 
Țiț.

Iulian Stroia

Maria Florescu

Maria Florescu
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Halloween cu Ethan Hawke
Actorul Ethan Hawke revine 
în România pentru a parti
cipa, pe 31 octombrie, la 
Balul de Caritate de Hallo
ween, care va avea loc la 
Palatul Parlamentului, in
formează organizatorii eve
nimentului.

Leslie Hawke, președinta 
Asociației Ovidiu Rom, a anunțat 
că fiul ei, Ethan Hawke, și-a con
firmat prezența la Bal, iar Mark 
Gitenstein, noul ambasador al Sta
telor Unite, va fi cel care va adresa 
discursul-cheie al serii.

■ Madonna și-a dorit să spri
jine cât mai mult evenimentul care 
va avea loc la de Halloween la Pa
latul Parlamentului și, pentru că 
prezența ei nu va fi posibilă, cân
tăreața a confirmat faptul ca va 
dona un obiect personal care va fi 
scos la licitație sau va fi dat ca pre

miu la tombolă.
"La început n-am fost si

gură că ar trebui să mai organizăm 
încă un eveniment de asemenea 
anvergură, luând în considerație 
criza financiară, dar Balul de Hal
loween din acest an se conturează 
a fi cel mai interesant de până 
acum. Sper că oamenii ne vor 
sprijini în continuare în munca 
noastră, prin intermediul balului, 
chiar dacă în acest an va trebui să 
caute puțin mai adânc în buzu
nare. Anul trecut am strâns peste 
80% dintre fondurile noastre prin 
intermediul Balului de Halloween, 
direct sau indirect", a declarat Le
slie Hawke.

Rata în creștere a abando
nului școlar în România a determi
nat Asociația Ovidiu Rom să 
lanseze, în luna iunie, campania 
de sensibilizare a opiniei publice 
"Școala te face mare". "Sunt 
foarte bucuroasă că Ambasadorul 

Gitenstein va vorbi despre impor
tanța crucială a educației într-un 
mediu global competitiv. Cred că 
este esențial ca sectorul de afaceri 
să sprijine educația universală - 
deoarece dacă România nu va 
avea o forță de muncă competitivă 
în 20 de ani, va avea o societate 
tristă și o economie fqarte slabă", 
a adăugat Leslie Hawke.

Ethan Hawke, de două ori 
nominalizat la premiul Oscar va 
filma anul viitor un spot tv prin 
care va susține campania inițiată 
de Asociația Ovidiu Rom. Fondu
rile strânse la Balul de Caritate de 
Halloween: Ediția globală, care va 
avea loc pe 31 octombrie, la Pala
tul Parlamentului, vor permite 
Asociației Ovidiu Rom să conti
nue eforturile de a aduce fiecare 
copil din România la școală.

Cât de dulce va fi prăjitura Monicăi?

Pe urmele lui Katie Holmes de la trei ani
Deși are doar trei ani, fiica lui Tom 

Cruise și a lui Katie Holmes este deja o» 
domnișoară în toată regula.

Moda nu are limită de vârstă, micuța 
fiind surprinsă încălțată într-o pereche de 
pantofi arginti cu toc, îmbrăcată după ultima 
modă, cu o fustiță cu volane și un tricou roz, 
Suri a fost fotografiată în timp ce mergea la 
cumpărături prin Boston împreună cu mama 
sa, Katie Holmes.

“Suri seamănă foarte mult cu mama 
sa. Nu îi place să poarte pantaloni, numai ro
chițe”, a declarat tăticul Cruise.

Dacă alte vedeta își împrumută nu
mele unor parfumuri sau colecții de haine, 
Monica Columbeanu nu se lasă mai prejos 
și va avea propria ei prăjitură.

Moni i-a permis celebrului bucătar 
Petrișor să îi folosească numele în noua lui 
carte de bucate, pentru un desert. Impre
sionat de calitățile ei culinare, bucătarul a 
vrut să boteze o prăjitură după doamna Co
lumbeanu, dar nu a dat încă nici un detaliu 
despre ingrediente.

Doi studenți de la Massachusetts In
stitute of Technology arată printr-un 
studiu cât de expuși suntem de fapt 
pe Internet și cât de multe lucruri pot 
fi aflate despre o persoană. De exem
plu, orientarea sexuală a homosexua
lilor poate fi ușor identificată, chiar 
dacă aceștia iși țin private detaliile 
biografice. Studenții au analizat pro
filurile prietenilor a peste 1.500 de 
colegi care iți indicau orientarea se
xuală pe pagina de Facebook-hetero- 
sexuali, homosexuali sau bisexuali.

Această analiză a arătat că homosexualii 
au în mod proporțional mai muțti prieteni gay 
decât prieteni heterosexuali, ceea ce a permis 
celor doi studenți elaborarea unui program care 

Catherine renunță la lumina reflectoarelor»
Catherine Zeta Jones s-a hotărât să renunțe 

la viața de la Holywood pentru binele copiilor. Ve
deta,care locuiește în insulele Bermude împreună 
cu soțul ei, actorul Michael Douglas, și cei doi 
copii, Dylan, în vârstă de nouă ani, și Crays, în vâr
stă de șase ani, a mărturisit că viața în Los Angeles 
poate deveni foarte frustrantă din cauza paparazzi- 

*lor. “Când locuiești în Los Angeles nu poți ieși din 
casă fără să fii criticat fie cu privire la geanta pe 
care o porți, fie că te-ai îngrășat sau că ahpete pe 
față. Aceasta nu este viață pe care mi-o doresc. Fap
tul că m-am mutat în Bermude a fost cea mai sănă
toasă decizie pe care eu și soțul meu, Michael, am 
putut-o lua”, a spus actrița.

Faptul că joi va împlini 40 de ani, în aceeași 
zi în care soțul ei împlinește 65 de ani, nu o întris
tează deloc pe frumoasa actriță, care declara că se 
simte foarte bine în pielea ei.

poate să indice orientarea sexuală a unei per
soane, chiar dacă aceasta nu o face publică, ana
lizând sexualitatea pe care o declară prietenii lor 
de pe Facebook. Programul nu a dat greș în 
cazul a zece bărbați despre care se bănuia că ar 
fi homosexuali, dar care nu au afirmat acest 
lucru în public, și rrici măcar pe Facebook. în 
toate cele zece cazuri, soft-ul i-a identificat pe 
bărbați ca fiind gay, ceea ce pare a fi și o con
firmare a vechiului proverb românesc “Spune- 
mi cu cine te împrietenești ca să îți spun cine 
ești”.

“Acest studiu aruncă în aer toată per
spectiva asupra tehnologiei și a politicilor de 
confidențialitate, pentru că de fapt atunci când 
crezi că ai intimitate, de fapt nu ai. Nu ai control 
asupra informațiilor despre tine însuți”, a decla
rat Hal Abelson, profesor la Institutul Tehnolo
gic din Massachusetts.
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"Dansează ursul românesc "

Parangheln pe bani publici

hdustria parangheliilor pe 
wii publici nu intră în criză, 
'eci de spectacole, festivaluri 
i ranghelii sunt organizate 
u bani de la buget de autorită- 
ile publice locale. Criza lo- 
ește în toate domeniile, nu 
unt bani pentru dascăli, pen- 
•u drumuri sau pentru reabili- 
irea termică a blocurilor, însă 
itotdeauna se găsesc fonduri 
entru festivaluri, maialuri și 
trbări câmpenești.

Aproape toate comunele își săr- 
îtoresc zilele ca într-o nuntă din po

o
veste, cu ceterași tocmiți și plătiți cu 
mii de euro. Manelele și mititeii, berea 
și politicienii care se dau în spectacol, 
cam acestea sunt ingredientele unei 
așa-zise sărbători. Doar în luna septem
brie la nivel național au fost organizate 
peste 370 de paranghelii.

Unde-i nuntă
nu-i ospăț, da’ e loc 
pentru dezmăț

Primarul municipiului Hune
doara, Ovidiu Hada, organizează peste 
câteva zile (mai precis, pe 1 octombrie) 
Ziua Persoanelor Vârstnice “Nunta de 
Aur”. Deducem, din anunțul celor de la 
Primărie, că persoanele care au îmbă

trânit în singurătate nu sunt binevenite 
la ospățul primarului (’au să-i zicem: 
nașului?) Hada. Anul acesta Primăria 
Hunedoara s-a mai dat în spectacol la 
Universitatea de Vară “Castelul Corvi- 
nilor” (11-24 iulie), Festivalul S.O.S. 
“Castelul” (25 - 29 iulie) și la Festiva
lul Berii (la începutul acestei luni). 
După „Nuntă”, hunedorenii se vor 
drege la Toamna Muzicală Hunedo- 
reană (18-23 octombrie), dar mai cu 
seamă la Zilele Municipiului Hune
doara (14-16 octombrie). Asta doar în 
cazul în care nu se va organiza (cu 
ciorbă acră) și Festivalul Murăturilor...

Fără număr, 
fără număr...

La Orăștie se face, an de an, 
chef-de-chef la Maialul orăștian. Maia- 
lul are loc în ultima duminică a lunii 

jnai din fiecare an lăsat de Dumnezeu. 
Spectacolul în aer liber organizat de 
maial se întinde până seara târziu, cu 
soliști și ceterași, cu dansatori și ansam
bluri folclorice. O parte consistentă a 

bugetului alocat chermezei e arsă în 
„foc de artificii care luminează cerul 
către orele 22.00”, după cum ne infor
mează, pompos, mai marii târgului. 
Maialul e urmat de „O sărbătoare de su
flet și apreciere”, petrecere dată în cin
stea soților care s-au suportat unul pe 
celălalt o perioadă de minim jumătate 
de veac. Apoi, vine Sărbătoarea Daci
lor, Ziua Recoltei, Festivalul folcloric 
"Tudorică Muntean" și (foarte tare!) o 

sărbătoare dedicată probabil lunatecilor 
care calcă în te-miri-ce, manifestare in
titulată: "A căzut o frunză-n calea ta!" 
Cei care trec cu bine peste acest mic 
obstacol nu scapă atât de ușor: vor avea 
parte și de Concertul extraordinar de 
colinde, "Personalități și evenimente 
orăștiene" , Festivalul de Muzică Sacră 
"Cu noi este Dumnezeu" și Festivalul 
Interjudețean "Călușerul transilvă
nean".

Polițiștii au blițuit 
pe sub fustițele 
artistelor

Am lăsat spre final orașul 
Hațeg, pentru că petrecerea dată de pri
mar în cinstea orașului a avut anul 
acesta câteva „pete de culoare” ce me
rită a fi pomenite. De Zilele Orașului 
Hațeg, centrul urbei devenise un adevă
rat bâlci. Un vânător de recompense a 
scos în stradă o creatură oribil împăiată 
și și-a oferit serviciile cu următorul 
anunț: „Executăm fotografi” (Pentru 
politicienii care l-ar vrea mort, spre 

exemplu, pe colegul nostru Remus 
Suciu, precizăm că suma pretinsă de 
pistolar este de doar 7 lei).

Mai spre seară, când pe scena au 
apărut cântărețe aproape îmbrăcate, po
lițiștii comunitari au uitat de fostul lor 
și s-au bulucit, fiecare cum a putut, să- 
și bage blițul sub fustițele solistelor. în 
vreme ce ei se hlizeau „ca pinguinii la 
balize”, un geambaș plimba - pe bani și

la „negru” - târgoveți de-a-n-călare prin 
Parcul Pompierilor, un loc de joacă 
pentru copii. Distracția a devenit peri
culoasă în momentul în care calul, por
nind în galop, a fost gata-gata să ia în 
copite o femeie ce își plimba bebelușul 
într-un cărucior. Polițișii comunitari s- 
au rupt de lângă artiste cu mare greu
tate, i-au cerut geambașului autorizația 
de funcționare, au constatat că nu o are 
și l-au lăsat să își vadă mai departe de 
mica și periculoasa lui afacere, după 
care s-au întors la ședința foto^le la care 
fuseseră atât de brutal deranjați.

Parangheliile 
nu intră niciodată 
în criză

Prin acest articol ne-am propus 
să facem doar o scurtă trecere în revistă 
a zaiafeturilor din județ. Următorul ma
terial despre sindrofiile plătite din bani 
public va avea caracter de investigație. 
Din acest motiv, cerem public, am 
făcut-o și oficial - în temeiul legii pri
vind accesul liber la informații - tuturor 
unităților administrative din județ să ne 
spună câți banii publici s-au dus numai 
anul acesta pe spectacole, festivaluri și 
paranghelii, cum s-au cheltuit și cui s- 
au dat acești bani, precum și modul în 
care au fost ei atribuiți.

Marcel Bot
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Guvernul pregătește deja prezidențialele
Guvernul are incluse pe ordinea de zi a ședinței de as
tăzi opt proiecte de Hotărâri care vizează desfășurarea 
alegerilor prezidențiale din 22 noiembrie, urmând să fie 
stabilite bugetul necesar, modelul ștampilelor și al bule
tinului de vot, dar și secțiile de votare speciale organi
zate în localități Primul proiect de Hotărâre de pe 
ordinea de zi se referă la aprobarea programului calen
daristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru 
alegerea președintelui

răspundere, precum și felul în care va arăta timbrul autocolant, dar și 
condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile 
prezidențiale.

Un alt proiect de Hotărâre de Guvern va stabili secțiile de votare 
speciale care se vor organiza în municipii, orașe și comune.

Guvernul ar putea discuta și despre prezența magistraților în bi
rourile electorale. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat marți 
că este pus în situația de a lua în calcul "toate opțiunile legislative" 
pentru ca judecătorii să nu mai implicați în alegeri, în condițiile în care 
aceștia refuză constituirea birourilor electorale.

Guvernul a adoptat pe 2 șeptembrie o Ordonanță de urgență care 
aduce modificări de natură tehnică Legii 370/2004 privind alegerea 
președintelui României, fără a modifica prevederile privind drepturile 
electorale. Tot atunci a stabilit și data la care va fi organizat scrutinul 
pentru alegerea președintelui României. Astfel, primul tur al alegerilor 
va avea loc duminică, 22 noiembrie, urmând ca al doilea tur, dacă va 
fi cazul, să fie organizat în 6 decembrie 2OO9.-Președintele României 
și-a început mandatul în data de 21 decembrie 2004, iar mandatul va 
expira în data de 21 decembrie 2009.

Da9 postul, cine ia postul
de comisar european?

Un alt proiect de Hotărâre vizează stabilirea măsurilor pentru 
buna organizare și desfășurare a alegerilor, urmat de proiectul de Ho
tărâre privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru 
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor din 22 noiembrie. Gu
vernul va mai discuta și despre modelul buletinului de vot, modelele 
ștampilelor birourilor electorale și a ștampilei cu mențiunea "VOTAT", 
care vor fi folosite la alegerile prezidențiale, modelul copiei de pe lista 
electorală permanentă, al tabelelor electorale și declarației pe propria

1 V; 1
Ultimele semnale externe îi fac 
pe social-democrați să spere că 
meciul pentru ocuparea postu
lui de comisar european care 
revine României va fi redes
chis. Pe fondul intrării Austriei pentru alte portofolii 
în cursa pentru portofoliul 
agriculturii, a controversei eu
ropene legate de continuarea 
Politicii Agricole Comune, dar 
și a importanței care o presu
pune această funcție ce des
chide drumul spre controlul a 
o treime din finanțele UE, pre
ședintele PSD, Mircea 
Geoană, a declarat, marți 
seară, la TVRl, că partidul său

va considera "meciul deschis" 
dacă România nu reușește să 
obțină portofoliul Agriculturii 
în Comisia Europeană și va 
veni cu propriile nominalizări

Cleoană a răsucit puțin cuțitul în 
rana PD-L, amintind că decizia numirii 
lui Dacian Cioloș pentru portofoliul 
Agriculturii se află în numele președin
telui CE, Jose Manuel Barroso, proas
păt validat în funcție de către 
Parlamentul European și cu aportul vo
turilor eurdeputaților democrat-liberali.

"Ca oameni care am mai trecut 
prin astfel de exerciții, trebuie să fim 
pregătiți pentru orice variantă. Dacă 
reușim să obținem Agricultura, este un 

lucru bun pentru România și, chiar dacă 
există discuții cu privire la culoarea po
litică a viitorului comisar, eu sunt dis
pus să spun că dacă luăm Agricultura 
pentru România e un lucru bun", a 
apreciat Geoană. Liderul PSD a susți
nut însă că "influențele sunt mari" în 
jocul numirii de comisari europeni, 
existând ca acest portofoliu să nu fie 
obținut de România, de vreme ce nici 
președintele CE nu s-a pronunțat în 
mod tranșant în această privință.

Social-democrațiise 
încălzesc pe margine

"Trebuie să fim pregătiți și pen
tru varianta B", a subliniat Geoană pro- 
nunțându-se pentru luarea în 
considerare de către factorii politici de 
la București și a unui "alt portofoliu in
teresant, în care se pot califica și alte 
nume". "în continuare cred că, dacă 
putem obține Agricultura, este bine 
pentru România, dacă nu obținem Agri
cultura, meciul este deschis și, în clipa 
respectivă, vreau să fac un apel public 
către tot ce înseamnă formațiune poli
tică românească, nu doar din arcul ma
joritar și să încercăm să propunem 
două-trei candidaturi, evident și unele 
de social-democrați și să ne ducem cu 
cel mai bun portofoliu și cu cel mai bun 

comisar. Dacă întârziem foarte mult ris
căm să pățim ca ultima dată, când din 
joacă și din conflict intern am rămas cu 
un portofoliu marginal și lipsit de influ
ență reală", a conchis Geoană.

în cazul în care candidatura lui 
Cioloș nu va primită la nivelul UE, so- 
cial-democrații speră să obțină sprijin 
pentru propriul candidat, cel mai vehi
culat nume fiind cel al europarlamenta- 
rului Adrian Severin, cu Vasile Pușcaș, 
Mihai Tanasescu, reprezentantul Româ
niei la FMI și chiar Cristian Diaco- 
nescu, ministrul de externe, în rezervă, 
în funcție de portofoliul care va fi pri
mit de țara noastră.

Șanse sunt 
cam puține 

Totuși sunt puține șanse ca Bar
rosso să desemeneze un comisar pentru 
România din rândurile PSD, membru al 
socialiștilor europeni care au votat îm
potrivă sau s-au abținut atunci când decizie a statelor membre UE decât 1 
portughezul a fost reales ca președinte 
al Comisiei Europene.

Barrosso își plătește polițele 
către proprii susținători. Odată cu nu
mirea lui Barrosso în fruntea Comisiei 
Europene s-a intrat în linie dreaptă pen
tru numirea Colegiului Comisarilor. 
Formula completă va fi finalizată până

la sfârșitul lunii octombrie, după re; 
rendumul irlandez asupra Tratatului 
la Lisabona și instalarea unui nou ț 
verm în Germania, după alegerile ( 
27 septembrie.

Numit în funcție cu aportul lil 
ralilor europeni, Barroso a anunțat d 
în Parlamentul European, că va înfii 
trei noi portofolii pentru a recompei 
sprijinul primit din partea ALDE: 
post pentru justiție, drepturi fundamt 
tale și libertăți civile care să incit 
drepturile cetățenilor și minorității 
un portofoliu pentru afaceri interne 
migrație, inclusiv securitate și o furii 
de comisar european pentru acți 
matice.

în cercurile politice bucur 
tene, în special cele ale PD-L, acțiui 
lui Barrosso sunt privite cu îngrijon 
Principalul contracandidat la funcția 
comisar european, fostul vicecanci 
austriac și ministru al Finanțelor V 
helm Molterer pare a avea mai mi 
trecere la Bruxelles și printre factori 

tul ministru român al Agriculturii i 
cian Cioloș.

Ca atare, atât democrat-libci 
cât și președintele Traian Băsescu p 
se fi reorientat deja pentru obțint 
unui alt portofoliu, precum cel pei 
Extindere, deși Agricultura va conți 
să reprezinte prima opțiune a Româi

Antonescu neagă înțelegerea cu Oprescu
Președintele PNL Crin Antonescu a sus
ținut marți seară că nu are niciun fel de 
înțelegere cu Sorin Oprescu privind un 
eventual sprijin pentru al doilea tur al 
alegerilor prezidențiale și nici nu susține 
ideea unui tandem președinte-premier 
cu actualul primar al Capitalei.

"Nu am nicio legătură cu candiatura sau non- 
candidatura lui Sorin Oprescu. Nu am nicio înțele
gere, nu e niciun fel de tandem. Nu am fost nici 

ironic, nici polemic la adresa lui. Sorin Oprescu, așa 
cum nu voi fi nici la adresa lui Comeliu Vadim Tudor 
sau Gigi Becali sau Kelemen Hunor, care e un coleg 
admirabil", a declarat Antonescu. El a explicat că nu- 
i atacă pe Becali și Vadim pentru că "nu ei sunt în 
acest moment răul României, ci actualul președinte 
al României, care este un pericol public".

"Am luptat și l-am ridicat președinte împotrivă 
partidului stat și acum ajungem la președintele-stat", 
a subliniat Antonescu.

în ceea ce privește o eventuală demisie a sa de 
la șefia PNL în cazul în care nu intră în turul doi al 

alegerilor, Crin Antonescu a mai afirmat că nu-și dă 
demisia din fruntea PNL în cazul în care nu va intra 
în turul doi al prezidențialelor deoarece a fost ales în 
această funcție cinstit și cu mari speranțe de un Con
gres.

"Am să-mi dau demisia ca efect al Constitu
ției, plecând la Cotroceni și fiind președintele tuturor 
românilor, nemaiputând fi în situația asta președinte 
al PNL. Nu s-a pus problema, nu am făcut un anga
jament în sensul acesta și nu îmi bat joc de un lucru 
care e cu mine extrem de serios", a conchis Anto
nescu.
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“Cred că fiecare dintre voi știți ce se întâmplă atunci când Bill Clinton 
îți cere să te implici... ”

Barack Obama

„Superman” Bill salvează planeta
Fostul președinte ameri
can Bill Clinton și-a re
zervat rolul de "salvator 
al planetei", la deschide
rea celei de-a cincea ediții 
a Inițativei Mondiale 
Clinton (CGI), care se 
desfășoară la New York în 
paralel cu Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite.

Pe muzică de film, fos
tul președinte american a urcat 
scările unei scene amenajate la 
Sheraton Hotel, unde are loc 
tradiționala întâlnire a politi
cienilor, sponsorilor și vedete
lor din întreaga lume, scrie 
Newsin. Bill Clinton a mărtu-* 
risit, glumind, că s-a temut că, 
după criza din 2008, "nimeni 
nu va mai veni la reuniunea" 
organizației care îi poartă nu
mele.

Cu toate acestea, rându

rile participanților au fost nu
meroase. Mai mult, chiar pre
ședintele Barack Obama a 
rostit un discurs la deschiderea 
reuniunii, afirmând că "Bill 
Clinton a contribuit la îndrep
tarea societății și a salvat viața 
a milioane de oameni".

Inițativa Mondială are 
planuri ambițioase: printre al
tele, organizația lui Clinton s- 
a angajat să reducă emisiile de 
dioxid de carboncu până la 60 
de milioane de tone, să trateze 
34 de milioane de bolnavi de 
maladii tropicale, să asigure o 
mai mai bună educație pentru 
10 milioane de copii și să asi
gure apă pentru trei milioane 
de persoane din Asia.

Reuniunea anuală a 
CGI, care se desfășoară timp 
de patru zile, vizează extinde
rea legăturilor, a parteneriate- 
lor și strângerea de fonduri, 
dar îi oferă, de asemenea, o 

platformă extraordinară lui 
Bill Clinton, la opt ani de la în
cheierea mandatului său la 
Casa Albă

De altfel, și președin
tele Barack Obama a subliniat 
că, deși "ar fi putut să se bu
cure de o viață liniștită, să fie 
mai mult prezent pe terenul de 
golf, Bill Clinton a ales un alt 
drum". "Această inițiativă glo
bală arată ceea, ce poate face 
fiecare dintre noi", a spus pre
ședintele Obama.

"Cred că fiecare dintre 
voi știți ce se întâmplă atunci 
când Bill Clinton îți cere să te 
implici", a adăugat președin
tele. "Te privește în ochi, te în
țelege și te faci să te simți ca 
și cum ai fi singura persoană 
din încăpere. Ce aș fi putut să 
fac? Nu am putut rezista, așa 
cum nu poate nimeni, farme
cului său", a adăugat președin
tele Obama.

Georgia, 
oh, 
Georgia...
Stare de urgență în statul 
american Georgia, în urma 
inundațiilor devastatoare, care 

:tează regiunea de mai 
bine de patru zile.

Nouă oameni au murit, 
sute de case au fost înghițite de 
ape, iar drumurile sunt imprac
ticabile. Guvernatorul a cerut 
ajutor federal, pentru a face față 
dezastrului.

Nouă oameni au murit 
necați. Pagubele materiale sunt 
istimate la peste 250 de mi- 
ioane de dolari, după ce apele 
u înghițit sute de case, școli, și 
hiar un parc de distracții din 
onă. Peste zece mii de oameni 
u rămas fără curent electric.

Localnicii spun că arft- 
loarea inundațiilor i-a luat prin 
urprindere .

Autoritățile au avertizat 
opulația să rămână în adăpos- 
jri și să nu revină în propriile 
jcuințe atâta timp cât nivelul 
pelor rămâne ridicat.

Nici Obama nu-i împacă pe evrei și arabi
Rezultatul limitat al reu
niunii de marți de la 
ONU dintre Barack 
Obama, Mahmoud 
Abbas și Benjamin Ne
tanyahu pune la îndo
ială posibilitatea 
liderului de la Casa 
Albă de a-și duce la bun 
sfârșit inițiativa de pace 
pentru Orientul Mijlo
ciu, susțin analiștii. 
Pentru Obama, pro
blema continuării iniția
tivei sale pentru 
Orientul Mijlociu este 
deja supusă dezbaterii, 
potrivit specialiștilor.

Președintele trebuie 
să țină cont în special de po
sibilele deziluzii din lumea

arabă și musulmană unde se 
crede că el este hotărât să în
cheie un acord rapid, corect 
și durabil pentru a pune 
capăt conflictului cu Israelul 
ce datează de 60 de ani. 
Acest lucru l-a determinat 
pe președinte să se implice 
direct în ceea ce fostul di
plomat, specialist în Orien
tul Mijlociu la Universitatea 
Princeton, a calificat ca o 
"loterie riscanta".

După ce nu a reușit 
să-1 convingă pe liderul is- 
raelian și pe cel palestinian 
să ajungă la un acord, preșe
dintele a publicat în cele din 
urmă declarația sa, potrivit 
lui Kurtzer, care a depistat o 
doză de nemulțumire din 
partea liderului de la Casa 
Albă.

Furtună de nisip la Sydney
O furtună de nisip roșu de proporții, venită din deșert, a perturbat puternic ieri viața 

locuitorilor din Sidney, cel mai mare oraș australian, în contextul în care țara, care cunoaște 
o perioadă de vreme caldă și secetoasă, se confruntă și cu incendii în Queensland. In Sydney, 
mașini și imobile erau acoperite cu o pătură de nisip și de praf roșu, provenind din deșert.

Rafalele puternice de vânt au dus la întârzieri în aeroporturi și serviciul de feriboturi 
din portul Sydney a fost suspendat

Sub un cer roșu, locuitorii au trebuit să-și acopere fața cu măști pentru a se proteja, în 
timp ce autoritățile au sfătuit copiii și persoanele în vârstă să rămână acasă.

Vizibilitatea nu depășește doi-trei metri în unele locuri, a avertizat poliția. "A fost mai 
întuneric decât în mijlocul nopții, a durat o jumătate de oră. Nu se puteau nici măcar distinge 
luminile la intersecții", a mărturisit un polițist din orașul Broken Hill, citat de agenția AAP. 
Serviciile meteorologice au emis o alertă, din cauza puternicelor rafale de vânt preconizate, 
care puteau să ajungă la 65 de kilometri pe oră.
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ROMÂNI In TOP... Dicționar: Află, Afa, laz, Rla, Tâm, Catl, Alac, lie.

Soluție ... Dicționar: Sârbă, Zoi, Arap, Rota, Cab, Spată, Abitir.
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r V Șir și John sunt la vânătoare pe 
DOMENIUL CASTELULUI. SERVITORUL 

(privind prin binoclu):
-Sir, cred că ar trebui să vă informez 

că doamna este în compania 
unui domn.

Sir: -Nu se poate! Doamna mi-a spus 
ca primește o prietenă în vizită. 

Dă-mi și mie binoclul.
- John, acest binoclu nu este sufi- 

cient de puternic. Dă-mi...................
.............. ....................................... 1 

(Continuați textul folosind 
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ABA, ABAT, ABERA, ACIDIFICAT, AFIN 

ALERT, AM, AT, ATARE, ATICE, AȚÂ
ȚAT, CALAMITATE, CAVAL, CERATE, 
EDEM, ETICĂ, Fi, HIBĂ, ILARĂ, IRĂ, 

IȚĂ, LACERAT, ODĂ, PA, PRĂVĂLATIC 
PRECIPITAT, RABATABILĂ, RADE,

TENACITATE, TETANIC, TIFON, TIVI, 
TRAHIT, VAMALĂ.
Petru ARDELEAN - ARAI

Viorel Naghi - Vladimiresc

2 1 4 9 5 8
7 3 9

5 9 8 2 1 7
8 4 * 2 1 9
3 6 9 7 4 5

9 5 8 3 7
6 2 9

00 5 4
5 7 6

00 1
7 4 2 5 9 6
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Glasul publicitate
Telefon 0771.677.031

2

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

angajează 
vânzători 

volanti

Informații
*

la telefon:

0771 677 031
0723 071 792
0743 058 798

v v.

Ecologic si economic, ECO WASHBALL 
este un produs compus doar din bile 
de ceramica naturala, fiind incluse 
intr-o sfera din plastic non-toxic. 
Acest produs a fost special conceput 
pentru a spala rufe, fara a mai folosi
detergent. Comparat cu un proces 
de spalare cu detergent,
ECO WASHBALL 
diminuează riscurile 
de alergii care pot 
aparea in cazul 
detergentilor, 
elimina
microorganismele, 
protejează mediul inconjurator.

7 c WASM8A1.1

Coiwm Consum
dc api dt; curent

Telefoane:
0254 236710
0745 705082
contact@faradetergent.ro
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume...........................................Prenume.........................................
Strada................................................. Nr.......Bl.................Se...........
Ap......Localitatea......................  Județul..............................
C.I. seria............... nr.........................................................................
Eliberat de..........................................................................................
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Taloanele se depun la redacție:
Deva/Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zarandnlui 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lingi Volvo)

Clicniii fideli primesc, 
pc bază dc bon, 
LA 7SPĂLĂRI

Facem contracte 
pentru firme ai 

REDUCERE
UNA GRATIS• PERSONAL DE 20%

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

GQSTIAN OVIDR - Cabinet Individual de Psihologie
OadiwaCEPROMINet.3cam.320 tel 0722.467.223

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

Prestăm servkl curâțen'®
* persoane fizice
* person* jurltice

Telefon: 0761 - 9~3.940

i’mgrjtn dr fundwxurt:

ZâoK «730 3030
Duminica: 09.0015 00

y

Avize psihologice

pentru permis auto
categoriile fl. B.C.E ; x;

angajare și menținere în funcție, 
inclusiv agent paza

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

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, dimensiuneal/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

mailto:contact@faradetergent.ro


cț> Hănescu în formă slabă 
c<> Torțele s-ar putea să ne ardă!

Sport
Joi, 24 septembrie 2009

Hănescu eliminat 
la “BCR Open România”

Tenismanul Victor Hănescu, cap 
de serie numărul 1 al turneului BCR 
Open Romania, dotat cu premii în va
loare de 450.000 de euro, a fost eliminat 
în turul I al competiției de la București 
de spaniolul Oscar Hernandez. Ibericul, 
aflat pe poziția 76 în clasamentul ATP, 
l-a învins pe Hănescu, locul 28 ATP, în 

două seturi, scor 7-6 (5), 6-4, într-o 
partidă care a durat o oră și 53 de mi
nute.

în turul al doilea, Oscar Hernan
dez va juca împotriva argentinianului 
Maximo Gonzales, care a trecut în pri
mul tur de belgianul Olivier Rochus, 
scor 6 - 7 (4), 6 - 1,6-4.

Fostul campion mondial de box Mike Tyson se declară un familist des
ăvârșit și un tată grijuliu, precizând că rolul de tată l-a transformat din 
"Cel mai rău om de pe planetă/ The Baddest Man on the Planet" în 
"Domnul Mamă/Mr. Mom ", informează The Sun.

Echipele românești
excluse din Europa?

Președintele Ligii Profesioniste d< 
Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat ci 
este posibil ca toate echipele româneșt 
să fie excluse din competițiile europen 
din cauza torțelor aprinse de supo. i 
dinamoviști la meciul cu Sturm Graz.

Dragomir este sigur că Dinamo v; 
juca și ultimul meci din Europa Leagu 
cu porțile închise, iar în ceea ce priveșt 
comportamentul suporterilor dinamo 
viști, președintele LPF spune că fanii ro 
mâni sunt ultimii care vin cu torțe 1 
stadion.

Complexul
turistic

"în ceea ce privește viața mea de familie, totul s-a schimbat. Am un băiețel de 
opt luni și o nouă soție. Acum nu mai sunt «The Baddest Man on the Planet/Cel mai 
rău om de pe planetă», ci «Mr. Mom/Domnul Mamă» . Mă simt bine în această pos
tură și aveam nevoie de asta", a declarat Tyson, care în luna iunie a acestui an s-a că
sătorit pentru a treia oară, cu Lakiha Spicer (32 de ani), la doua două săptămâni după 
ce fiica sa, Exodus, provenită dintr-o relație anterioară, a decedat în urma unui acci
dent.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte marif

Balast Miami preț: IB, W lei/mc

Nisip, concasat, spălat și sortat 0 > 4 mm preț:

-iHttrig, coocasat, spălat și sortat S • 16 mm preț: 

Hâtri spartă, spilata N sortată K ■ 31 mm preț:

f

Pentru comenzi fi Informații ne

0723 154 «04
MM n-mnlt contabilItatefttelecernadeva.ro .

reiuui.
mureș u

Web: wv
E-maif: o

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in IO apartamente 
p 10 camere duMc (cu două 
paturi de o persoanâ|

L__J Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești p internaționale 

.' J Sală dc conferințe dc 45 dc 
locuri, dotata cu vldeoproiector 
șl internet de mare vitetă 

r Piscină acoperita cu o suprafață 
dc SOmp. Apa este rncalxrta 
la 30 de grade.

Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală dc peste 
100.000 dc metri patrați pentru 
pescuit crap, somn șl șalău.

i Sauna

contabilItatefttelecernadeva.ro

