
COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

EVENIMENT

Câinii campioni Nick și Rena 
merg la Bratislava

Este vorba despre cei doi ciobănești germani care 
aparțin crescătorului Alin Marian din Ilia, de profesie 
jandarm. Vedeta incontestabilă este câinele Ulk v Ufer- 
vald, numit de stăpânul său Nick, și de Romano Goda, 

mită și Rena, o femelă de import din Italia.

NA.NTE tOagin^h

Modalități de înregistrare 
în evidenta contabilă
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UEFA Futsal Cup
la Deva

Poveste din căminul 
disperării

Cine nu-i cu „Prostănacul” 
e împotriva Partidului

Pesediștii hunedoreni 
se remaniază singuri

RELIGIE PAGINA 3

Sfântul Mucenic
Grigorie Luminătorul

Sfântul Mucenic Grigorie s-a născut în Armenia 
Mare către anul 240, viețuind în vremea împăraților 
Dioclețian și Constantin cel Mare și era coborâtor 
din neam împărătesc. De mic a fost crescut în 
dreapta credință creștină în care s-a botezat.

POLITIC
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încercarea permanentă a președintelui PSD 
Mircea Geoană de a se situa la Putere în Guvern și 
în Opoziție la televizor i-a determinat pe partenerii 
de coaliție să facă “pasul la offside”. Liderii politici 
din județul Hunedoara își dau cu părerea despre vii
torul Coaliției, susținând fiecare tabăra pe care o re
prezintă.

La Dragu-Brad, în Apuseni
Toamnă tristă în satul părăsit

de Bogdan Barbu

Texas, Orient, Rusia, România
Prin filmele americane de la sfârșitul anilor 

’60 - începutul anilor ’70 apărea, deja caricaturi
zată, imaginea multimilionarilor (pe atunci milio
nul de dolari era lucru mare!) texani, magnați ai 
petrolului, care odată descinși în New York sau 
Los Angeles intră într-un hotel de lux, cu inevita
bilele cizme de călărie în picioare și nelipsita pă
lărie de cowboy pe cap, își plimbă privirea de 
țopârlan prin holul de la intrare și exclamă satisfă
cut: „îmi place. îl cumpăr!”. Proprietari de ferme, 
posesori de terenuri, crescători de vite, acești indi
vizi s-au trezit practic peste noapte cu o avere fa
buloasă, care ieșea din pământ fără prea mari 
eforturi din partea lor: petrolul. Dintr-odată, acești

îmbogățiți peste noapte au obser
vat - nu puteau să nu observe - 
un fapt care le-a ușurat și le-a 
complicat în același timp viața: 
erau puține lucruri care nu puteau 
fi cumpărate cu banii pe care îi

aveau. Ceea ce nu puteau cumpăra era însă al
tceva...

în anii ’80 - ’90, acest loc al milionarilor 
texani a fost luat de miliardarii arabi; același pe
trol, în cantități și mai mari, a înclinat spre Orientul 
Apropiat nu numai balanța economică mondială, 
ci și exhibiția parvenitismului: mașini de marcă la 
comandă, iahturi de lux, clădiri extravagante (vezi 
Burj Al Arab), ceasuri mai mult decât scumpe - 
totul etalat ostentativ, desigur, pentru ca șeicii trăi
tori în cort de generații să facă întregii lumi cunos
cută potența lor financiară.

După ’90 au luat prim-planul în aceeași

Soarele blând al toamnei te în
deamnă la drumeție fi ce altă năzuință 
mai plăcută poți avea decât a urca pe 
culmile domoale ale Apusehilor. Nu hă- 
lăduim fără rost, căci vrem să iscodim 
povestea tristă a unui loc uitat de, oa
meni; un loc numit cu un apelativ duios 
alăturat unui arbore falnic, Dr.agu - 
Brad, sat aparținător de comuna Blă- 
jeni.

Un grajd înalt acoperit cu paie și un 
gard de jumătate prăvălit semnalează 
vecinătatea unei gospodării. Sunt pri
mele semne că am ajuns în satul știut de 
bătrâni sub numele de Purcaru. Comu
niștilor nu le-a plăcut însă cum sună și 
i-au schimbat denumirea în Dragu- 
Brad, după vârful ce domină olimpian 
de deasupra văii Crișului. Datele ofi
ciale ale Primăriei din Blăjeni arată că 
la 1 ianuarie 2005 satul număra șase lo
cuitori, dar blăjenenii spun că ultimii 
doi-trei trăitori în Dragu au plecat în 
urmă cu mai bine de cinci ani.

Un fior străbate trupul călătorului in 
acest loc lipsit de suflet de om. Sjârșitul 
este însă inevitabil, căci cine să-și mai 
ducă traiul în acest tărâm unde ca să 
ajungi treci prin cazne asemănătoare 
muncilor lui Sisifi iar în nopțile adânci 
singura lumină vine de la flacăra gal
benă a lămpii de petrol. Coborâm spre 
valea udată de apele Crișului, curate ca 
orice lucru la început de drum, îndrep- 
tându-ne spre ceea ce azi numim civili
zație. Lăsăm în urmă ceea ce a fost 
odată un sat, cu convingerea că el va ră
mâne încă o vreme în amintirea oame
nilor locului și prin scriptele de la 
Primărie. Mai apoi, însă, și povestea tri
stă a satului de sub Dragu-Brad va fi ui
tată, ca atâtea altele.

scenă miliardarii ex-sovietici; stăpânii gazului na
tural și ai celorlalte imense zăcăminte ale fostei 
Uniuni Sovietice, din Caspica și Azov până în în
tinsa Siberie și Kamciatka, ei s-au văzut propulsați 
inevitabil în atenția mapamondului. Amante de 
lux, achiziții extravagante, tranzacții dubioase, tot 
tacâmul necesar pentru ca șase miliarde de oameni 
să bage bine la cap că s-au schimbat numai parve- 
niții, nu și parvenitismul.

Tabloul este același, la scară desigur, și pe 
meleagurile mioritice: în ultimii 20 de ani am avut 
parte de indivizi potenți financiar, care își etalează 
până la scârba și saturația celorlalți averile despre 
care tot românul știe că sunt obținute fraudulos. Cu 
un mârlănism tipic, o incultură crasă și o proastă 
creștere pe măsură, parvenitul român exclamă tare, 
pentru un public îndobitocit, în fața a orice se ni
merește să îi ia ochii: „îmi place. îl cumpăr!”.
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Rețetfr zilei
► PROGNOZA METEO

............... ........... \

Quiche

Ingrediente:
Pentru o tavă rotundă cu 

diametrul de 24-26 cm
Coca
250 g făină, 150 g unt sau marga- 

rină rece, tăiată cubulețe, 1/2 linguriță 
sare, 5-8 linguri de apă foarte rece, 1 
gălbenuș.

Umplutura
5 linguri smântână, 3 ouă, 1 albuș 

(rămas de la cocă), 200 g ciuperci, 4 
felii lungi de bacon, 350 g mozzarela 
și cașcaval, sare, piper, nucșoara, bu
suioc.

Mod de preparare:
Se face o cocă din făină, unt, 

sare. Rezultă o cocă farămicioasă. 
Se adaugă 5 linguri de apă rece 
amestecate cu gălbenușul, puțin 
câte puțin, până se încorporează 
tot. Dacă încă este farămicioasă se 
mai pune apă rece, puțin câte 
puțin. Se dă la rece 30 de minute.

Pe planșetă dată cu faină se 
face o foaie rotundă cât să cu
prindă marginile tăvii până sus.

Se taie feliuțe baconul și ciu
percile și se așează uniform pe 
cocă, în formă. Se bat ouăle într-un 
castronel, se amestecă cu smân
tână, cu brânza și cașcavalul rase, 
se condimentează. Acest amestec 
se toarnă în formă peste bacon și 
ciuperci.

Se dă cuptor, la foc mediu, 40 
de minute.

Amjj^sarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 76 Brad - Baia de Criș - 
Târnava de Criș

► DN 76 Luncoiu de Jos - Văli- 
șoara

► DN 76 Fomădia - Câinelui de
Jos

► DN 76 și DJ 761 Șoimuș

► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sân
tuhalm

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

► Deva - Calea Zarandului, B.dul
22 Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, 
Zam și DN 68 A Dobra

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

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

z

ZIUA
MIN MAX

Deva: 13 22

Petroșani: 12 20

Hunedoara: 15 22

Hațeg: 13 21

Brad: 13 21

Orăștie: 13 22

* NOAPTEA
. 1. a? MIN MAX

Deva: 11 14

Petroșani: ‘ 8 11

Hunedoara: 11 13

Hațeg: 10 13

Brad: 11 13

Orăștie: 11 14

► HOROSCOP
Ai ajuns apogeul unei acțiuni la care ai muncit cot la cot alături 

de echipa ta de lucru. Sunteți cu toții mulțumiți de nivelul la care s- 
a ajuns și vă apreciați reciproc contribuția la acest succes, pentru 
că nimeni nu ar fi repurtat această victorie dacă ar fi vâslit de unul 
singur. Cooperarea s-a dovedit a fi cheia acestei reușite depline!

Cel care iți trece azi pragul vine și cu o veste bună la purtător, 
deci rolul lui este benefic în cazul în care atmosfera era cam încăr
cată în casa ta. Iți transmite că ceea ce a stat la originea grijilor 
tale de până mai ieri a dispărut și orizonturile se limpezesc în cu
rând.''

Ești genul de om care discută ușor cu oricine, în orice împreju
rare, dar nu și azi. Interlocutorii ți se par plictisitori și preferi să 
stai departe de lume. Nu găsești pe cineva care să gândească la fel 
ca tine, care să înțeleagă ceea ce ai tu de spus, deși fac act de pre
zență, unii parcă nici nu aud ce spui.

Ce bine e acasă, alături de cei dragi! Te întorci în sânul familiei 
cu inima deschisă, convins că doar aici iți poți regăsi liniștea, 
odihna și calmul interior, după o zi agitată. Ești primit cu veselie 
de copii, partenerul te răsfață în gesturi de afecțiune și tu, la rân
dul tău, te dedici lor cu toată ființa.

Intre inimă și creier, azi sentimentele par să aibă întâietate. Ori
cât de mult te-ar trage rațiunea de mânecă în privința unei situații 
cu două direcții de interpretare, totuși dai ascultare celor trans
mise de jumătatea ta sensibilă. Dacă ai avea de ales între dragoste 
și carieră, ceea ce îi e drag sufletului cel mai mult va avea acum 
un cuvânt greu de spus.

Din cauza aglomerației de sarcini de care te ocupi în același 
timp, ești predispus spre tot felul de greșeli. Fiind atât de ocupat, 
nu observi unele detalii aparent nesemnificative, și ești tentat să le 
tratezi cu indiferență. Oricât ai fi de obosit sau de copleșit de pro
bleme, nu trebuie să ignori chestiunile mărunte.

Bancurile zilei
© © ©

într-o seară, toți frații Alinuței râ
deau, doar Alinuța plângea.

- De ce plângi, Alinuța? întreabă 
tatăl.

%
- Frații mei au aruncat-o pe mama 

de la balcon! spuse Alinuța printre sus
pine.

- Și tu de ce plângi?
- Nu am văzut faza!

© © ©
Un naturalist amator studiază un 

purice. îl așează pe o foaie de hârtie și 
strigă:

- Sari!
Puricele sare. Naturalistul îi taie 

picioarele, îl pune iar pe hârtie și strigă:
- Sari !
Puricele nu mai sare !
Naturalistul notează:
"După ce i se taie picioarele, puri

cele nu mai aude"
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Un eșec începe cu o stare psihică negativă ce te duce, încet-încet,
spre final. Mai bine pui punct aici unei acțiuni care nu mai are 
sorți de izbândă, d^cât să consumi inutil energie. Ești nemulțumit, 
pentru că totul sună a verdict definitiv fără șansa de a mai recu
pera ceva, dar după ce vei ieși de sub influența emoțiilor de mo

Aștepti o mărturie a iubirii partenerului tău, pentru că relația 
voastră trebuie să treacă la o etapă mai consistentă, dincolo de 
emoții, vorbe dulci și discuții la telefon. Stal ca pe ghimpi în aștep
tarea dovezii lui de dragoste, deoarece, până nu-ți arată clar ce

ment, vei uita și vei trece mai departe.

Banii sunt pe un nivel suficient de bun pentru a-ți permite să 
cumperi lucruri scumpe. Că e vorba de o investiție masivă, poate 
una dintre cele mai importante ale acestui an, sau doar de o plim
bare prin magazine, pentru a-ți lua ce ai nevoie, sentimentul pe 
care il ai la finalul zilei este unul de împlinire.

Ceea ce se anunță pentru perioada imediat următoare are un 
efect excelent asupra psihicului tău. Te bucură,pentru că sunt eve
nimente vesele, care te stimulează la maximum și abia aștepți să se 
materializeze mai repede. Totuși, această veselie poate aluneca 
spre superficialitate și, fiind atât de entuziasmat de ceea ce se va 
întâmpla, ai tendința de a sări peste unele etape intermediare.

Ideea care îți vine azi conține acea sclipire de geniu de care 
aveai nevoie pentru a rezolva repede o problemă. Grăbește-te să o 
pui în aplicare pentru că pare să fie o șansă rară, care trece dacă 
nu profiți de ea. E ca și cum ai trece prin locul potrivit la momentul 
potrivit pentru a primi o veste salvatoare.

Nimeni nu te întrece când vine vorba de a-și exprima cu talent un 
punct de vedere. Excelezi în arta conversației, ai darul de a con
vinge chiar și persoane străine să te asculte și să accepte ideile 
tale ca fiind soluția ideală în problema care îi preocupă. Ziua este 
perfecta pentru a-ți lărgi cercul de cunoștințe, pentru că, oriunde te 
afli tu, atragi imediat privirile și lumea roiește în jurul tău.

simte pentru tine, ești copleșit de îndoială și neîncredere.

© © ©
Un ardelean este oprit de un polițist pe 

stradă:
Dați-mi numele și prenumele dum

neavoastră, vă rog!
- Dom-le, ești nebun?? Păi, eu cum o 

să mă mai numesc după aia??!!

© © ©
O blondă merge la medic, îngrijo

rată tare pentru că o doare tot corpul.
- Arată-mi unde te doare, îi spune

medicul.
Blonda pune degetul pe braț și 

zice:
- Au! Uite aici mă doare!
Apoi își pune degetul pe picior și 

strigă iar:
- Au!! Și aici mă doare!
își atinge și nasul și se vaită iar:
- Vedeeeți?? Peste tot ma doare!!
Medicul zâmbește și îi spune:
- Domnișoară, nu te îngrijora. Nu 

e grav. Ți-ai rupt doar degetul arătător.
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"Sper să depășim performanța locului V obținut în Polonia acum trei ani și să ob
ținem chiar titlul de campion mondial pentru Nick, având în vedere rezultatele de
anul trecut. “ izj> Alin Marian

Eveniment 3
__________ Miercuri, 30 septembrie 2009

Câinii campioni Nick și Rena merg la Bratislava
în perioada 8-10 octombrie 
se va desfășura la Bratislava 
Campionatul Mondial, la care 
vor participa și câinii campioni 
din județul Hunedoara. Este 
vorba despre cei doi ciobănești 
germani care aparțin crescăto
rului Alin Marian din Ilia, de 
profesie jandarm. Vedeta in
contestabilă este câinele Ulk v 
Ufervald, numit de stăpânul 
său Nick, și de Romano Goda, 
numită și Rena, o femelă de 
import din Italia.

Palmaresul lui Nick este unul 
de-a dreptul impresionant: campion na
țional la clasa Junior (București, 2004); 
vicecampion național - clasa Muncă 
(Cluj-Napoca, 2005); locul V la Cam
pionatul Mondial FCI (Polonia, 2006) 
- Excelent 1 la clasa Muncă; locul I 
pentru cel mai frumos câine din expo- 
’iție (Târgoviște, 2007). Anul trecut 
Nick a cucerit titlul de campion al Ro
mâniei la clasa Campion și calificativul 
Cum laudae, precum și pe cel de vice
campion la Campionatul European des
fășurat în Ungaria. în cadrul ultimelor 
concursuri desfășurate în acest an, la 
Pitești și Arad, campionul a obținut 
locul I și titlul de cel mai frumos câine 
participant.

Deși se află doar la început de 
carieră, femela Rena promite să devină 
o mare campioană, cucerind deja locul 

I la concursurile de la Arad și Pitești, la 
clasa Junior.

Nick vânează titlul 
de campion mondial

Pentru a atinge performanțe, 
câinii sunt supuși unui program inten
siv de antrenament zilnic, vreme de 5 - 
6 ore. Nick va concura la clasa Cam
pion, iar Rena la clasa Tineret. Concur
sul include probe de dresaj, de 
prezentare de ring și statică anatomică. 
Alin Marian este încrezător în evolu
țiile câinilor săi: “Sper să depășim per
formanța locului V obținut în Polonia 
acum trei ani și să obținem chiar titlul 
de campion mondial pentru Nick, 
având în vedere rezultatele de anul tre
cut. Va fi foarte greu, pentru că la cate
goria Campion participă câini din zece 
țări, toți campioni naționali”. Crescăto
rul Alin Marian va fi secondat de soția 
sa Ildiko și de fiica Alina Francesca, 
ambele însoțindu-1 la concursul din ca
pitala Slovaciei.

Bani
pentru campion

în ședința din 25 septembrie, 
Consiliul Județean Hunedoara a apro
bat o Hotărâre de asociere cu Clubul 
Național de Ciobănesc Ger
man (CNCG), prin care cele 
două părți contribuie la “fi
nanțarea și realizarea acțiu-

nii educativ - sportive Campionatul 
Mondial de la Bratislava”. Hotărârea 
prevede alocarea sumei de 2.000 lei de 
la bugetul CJ, fond care va acoperi par
țial cheltuielile de transport și cazare, 
restul cheltuielilor urmând a fi supor
tate de către CNCG. în cadrul concur
sului, Alin Marian a luat inițiativa de a 
purta pe tricou însemne de promovare 
a județului și a țării.

Cătălin Rișcuța
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Sfântul Mucenic Grigorie Luminătorul
Sfântul Mucenic Grigorie s-a născut în Armenia Mare 
către anul 240, viețuind în vremea împăraților Diocle
tian și Constantin cel Mare și era coborâtor din neam 
împărătesc. De mic a fost crescut în dreapta credință 
creștină în care s-a botezat.

După ce a dobândit învățătura trebuincioasă plecat-a în 
țara Armeniei ca să propovăduiască Evanghelia către poporul 
său, fiind prins de împăratul Tiridate, închinător la idoli și pri
gonitor de creștini. Iară din porunca lui s-au legat mâinile și 
picioarele sfântului și a fost aruncat acesta într-o groapă 

adâncă în care se găseau fiare și târâtoare multe. Acolo a trăit 
sfântul vreme de 15 ani, fiind hrănit în ascuns de o femeie vă
duvă. Văzând multe semne ce se arătau, Tiridate împăratul s-a 
întors către credința creștină și a primit botezul, iară Sfântul 
Grigorie fost-a scos din groapă și sfințit episcop al armenilor, 
botezând pe mulți. Sfântul Grigorie a păstorit 31 de ani, fiind 
unul dintre cei 318 Sfinți

Părinți care au fost la Conciliul Niceei (325). Și în viața 
sa a făcut multe minuni, până la adânci bătrâneți când a ador
mit întru Domnul. O părticică din moaștele sale se află la bise
rica "Sfântul Gheorghe Vechi"din București.
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“îi teroare, aici, nu știu cum mai putem trăi în așftel de condiții. Ne temem
& pentru sănătatea copiilor noștri. Nu mai putem trăi în astfel de condiții! ”

* v Iulian a Singurelu

O bancă 
din Deva 
a luat țeapă

Știrea aceasta ar putea fi 
pe placul multor oameni înșe
lați de bancheri șmecheri. O 
bancă din Deva a fost păcălită 
de 13 persoane care au luat cre
dite cu acte măsluite.

Polițiștii Serviciului de 
Investigare a Fraudelor au fost 
sesizați că în perioada iunie-oc- 
tombrie 2006, prin folosirea de 
acte falsificate (adeverințe sala
riu și extrase în copie ale carne
telor de muncă), 13 persoane au 
obținut fraudulos de la o unitate 
bancară din Deva credite în va
loare totală de 97.900 lei. Sus- 
pecții sunt cercetați pentru 
comiterea infracțiunilor de fals 
material în înscrisuri oficiale, 
fals în înscrisuri sub semnătură 
privată, fals în declarații, uz de 
fals și înșelăciune.

Se întâmplă 
în Piața Dunărea

După ce în weekend au 
întocmit mai multe dosare pe
nale pentru evaziune fiscală, 
polițiștii continuă controalele în 
Piața Dunărea din municipiul 
Hunedoara. Polițiștii Biroului 
de Investigare a Fraudelor Hu
nedoara i-au depistat ieri, în 
urma unui control vizând pre
venirea și descoperirea ilegali
tăților din domeniul drepturilor 
de autor efectuat în Piața DU
NĂREA, din municipiul Hune
doara, pe STEL1AN Ș., de 37 
ani, din Călan și pe DUMITRU 
G., de 34 ani, din Hunedoara, 
ambii fără ocupație, fără ante
cedente penale, care ofereau 
spre vânzare DVD -uri și CD - 
uri susceptibile a fi piratate. Cei 
doi sunt cercetați pentru comi
terea infracțiunilor prevăzute de 
Legea 8/1996, valoarea prejudi
ciului urmând a fi stabilită.

4 basculat
TIR-ul în drum

Ieri, în jurul orei 6, pe 
DN7, în zona intersecției cu 
DN76 (pod Șoimuș), conducă
torul unui autotren, Teodor D., 
de 21 de ani, din corn. Dănicei, 
jud. Vâlcea, în timp ce circula 
din direcția Deva - Arad, nu a 
adaptat viteza de deplasare în 
curbă și a pierdut controlul vo
lanului, răstumându-se în afara 
părții carosabile. în urma inci
dentului, nu au rezultat victime, 
ci doar avarierea autotrenului 
(care transporta profile din alu
miniu), iar traficul rutier nu a 
fost blocat. Conducătorul auto 
imprudent a fost sancționat 
contravențional.

V

Poveste din căminul disperării
/ se spune “căminul de nefa- 
miliști al Condorului”. Vorbe... 
In realitate nu e “cămin npen
tru nimeni. E doar un adăpost 
precar pentru suflete chinuite. 
“Nefamiliștii” care locuiesc 
aici au familii numeroase, cu 
copii fără copilărie. In cămi
nul Condorului trăiesc, ca 
într-un cuib de cuci, copii fără 
identitate, cărora nu li se oferă 
nicio șansă. Ei vor rămâne 
mereu la periferia societății, 
trăind la limita dintre bine și 
rău, la limita dintre lege și fă
rădelege.

Căminul Condor (cum se numea 
imobilul atunci când era a cuiva) se află 
pe Alea Moților, nu departe de Sala 
Sporturilor din Deva, Clădirea arată în
fiorător. încă de la intrarea în clădire te 
izbește un miros puternic de urină și de 
fecale, miros care a câștigat lupta cu ca
nalizarea de la parterul blocului. Cana
lizarea cedează aproape zilnic, spre 
teroarea locatarilor care locuiesc în ca
merele de la parter și care, în astfel de 
momente, se “îmarmează” cu mături ca 
nu le intre mizeria în casă. Toaletele, 
nespălate, răspândesc o duhoare greu 
de suportat. încă un motiv de ceartă 
între vecini. Menținerea curățeniei în 
clădire este un țel greu de atins. în con- 
dițiile în care imobilul nu este racordat 
la rețeaua de alimentare cu apă pota
bilă. Oamenii își aduc apa cea de toate

Jandarmeria vă informează
Jandarmeria va asigura secu
ritatea și paza la Sala Sporturi
lor din municipiul Deva, pe 
parcursul turneului preliminar 
de calificare în grupa de elită 
UEFA FUTSAL CUP. Jandar
mii vor acționa pentru preveni
rea fenomenului infracțional, 
intervenind în cazul tulburării 
ordinii publice, atât în ime
diata apropiere a stadionului, 
cât și pe traseele de afluire/de- 
fluire a spectatorilor.

Printr-un comunicat de presă, 
jandarmii hunedoreni invită spectatorii 
să respecte prevederile legale pe timpul 
deplasării către locul de desfășurare a 
competiției sportive, în apropierea și în 
interiorul arenei sportive. Conform pre-

zilele cu bidoanele de la o fântână din 
apropiere. “îi teroare, aici, nu știu cum 
mai putem trăi în asftel de condiții. Ne 
temem pentru sănătatea copiilor noștri. 
Nu mai putem trăi în astfel de condi
ții!”, spune Iuliana Singurelu, una din
tre locatarele căminului.

Legea junglei 
la căminul Condor

Căminul aparținea cândva fir
mei Condor. Patronii fostului trust de 
construcții au abandonat de mult imobi
lul în voia sorții. în urmă cu doi ani, lo
cuitorii au primit ordin de evacuare, dar 
neavând unde pleca au rămas să locu
iască acolo. „Condorul ne-a lăsat să 
stăm aici fiindcă suntem cazuri sociale” 
spune Singurelu. Pe vremea când toate 
erau bune și frumoase, mai marii târgu
lui treceau în vizită pe la cămin, exista 
chiar un administrator care asigura or
dinea și pacea acestui „adăpost de su
flete sărace”. Acum, sigura lege care 
funcționează aici este „legea junglei”. 
Clădirea nu mai este racordată la rețe
lele de alimentare cu energie electrică 
și cu apă potabilă. „Nu plătim nimic ni- 
mămănui și chiar ne-am dori să putem 
plăti cuiva ca să putem beneficia și noi 
de condițiile minime necesare. Am plă
tit acum doi arii, înainte să ne scoată 
afară. Nu avem curent, nu avem apă, nu 
avem nimic. Acte nu avem, nu avem 
nimic. Au fost condiții pe vremuri și 

vederilor Legii nr. 4/2008, privind pre
venirea și combaterea violenței cu oca
zia competițiilor sportive, spectatorilor 
le este interzis să introducă în sală bău
turi alcoolice, petarde ori alte obiecte ce 
pot fi folosite la acțiuni de tulburare a 
ordinii publice sau care pot conduce la 
producerea actelor de violență. Este in
terzisă afișarea de inscripții care incită 
la ura națională, rasială, de clasă ori re
ligioasă, la discriminări de orice fel și 
la violență publică.

De asemenea, spectatorilor le 
este interzis: să arunce cu obiecte în 
teren sau în direcția altor spectatori, să 
intre pe spațiul de joc, să deterioreze 
sau să distrugă mobilierul în interiorul 
locurilor de desfășurare a meciului, să 
împiedice acțiunea forțelor pentru asi
gurarea sau restabilirea ordinii publice.

Alexandru Avram 

aici, aveam curent, portar, încălzire, am 
avut de toate. Acum nu avem stăpân și 
asta nu e bine.”, continuă femeia

în aceste condiții, oamenii aduc 
apă de la o fântână aflată în spatele blo
cului. Fântâna aparține de fapt unui 
bloc vecin, motiv pentru care se iscă 
des dicuții cu atât mai mult, cu cât se 
mai întâmplă ca din 
când în când cineva 
binevoitor să arunce 
mizerii în fântână. 
Culemă e că se vând 
camerele din acest 
cămin. O vânzare la 
negru, firește, din mo
ment ce nimeni nu are 
act de proprietate. în 
momentul în care ci
neva se hotărește să 
elibereze o cameră, o 
cedează altcuiva în 
schimbul unei sume 
de bani.

I
Furturi calificate cu amatoare

O patrulă mixtă compusă dintr-un agent de poliție din cadrul Poliției 
municipiului Petroșani și un subofițer jandarm din cadrul I.J.J. Hunedoara, 
au fost sesizați despre faptul că la Supermarketul JIUL SHOPING CENTER 
din Petroșani, a avut loc un furt din magazin, faptă depistată de unul din agen
ții de pază ai supermarketului.

A fost identificat autorul furtului în persoana numitei B. ANDREEA 
SABRINA, în vârstă de 20 de ani, domiciliată în localitatea Petroșani. Tânăra 
a furat un hanorac în valoare de 139,80 lei și este acum cercetată penal pentru 
furt calificat. De asemenea, un jandarm și un polițist care patrulau în muni
cipiul Hunedoara au fost anunțați că din incinta S.C. Minimax Discount 
S.R.L. au fost sustrase mai multe bunuri. Alexandra B., în vârstă de 20 de 
ani, domiciliată în Hunedoara, a fost prinsă furând și va răspunde penal pen
tru fapta sa.

r S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

: SPĂLĂTORIE AUTO

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%

Copii fără identitate

în cămin trăiesc tot felul de oa
meni. Unii dintre ei sunt .sărmani și 
oropsiți de soartă. Oamenii muncitori 
cu venituri modeste și copii mulți. Ală
turi de ei s-au aciuat, de când imobilul 
a rămas fără stăpân, pușcăriași și pros
tituate. în căminul căruia i se spune în 
mod nefiresc “de nefamiliști” trăiesc 72 
de copii. Doar 20 dintre ei merg la 
școală, deși sunt mult mai mulți cei care 
ar trebui să frecventeze cursurile de în
vățământ obligatoriu. Există copii care 
au împlinit 14 ani și nu au buletin de 
identitate pentru că nu își pot declara 
adresa de domiciliu din lipsă de docu 
mente. Sunt copii fără identitate cărora 
nu li se oferă nici o șansă. Ei vor ră
mâne mereu la periferia societății, 
trăind la limita dintre bine și rău, la li
mita dintre lege și fărădelege.

Andreea Demian

Al. Avram

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

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

Telefon: (T61 - 973.940

Program de funcționare:

Zilnic 07.30-20.30

Duminica: 09.00-15.00



“Dacă PSD se retrage de la guvernare, PD-L va căuta cele mai bune 
soluții pentru a asigura guvernarea țării” Politic 5

Viorel Arion Miercuri. Ml septenihrie 7.009

Protocolul PD-L PSD scârțâie din toate încheieturile

Campania electorală aruncă în aer Coaliția de guvernare
încercarea permanentă a pre
ședintelui PSD Mircea Geoană 
de a se situa la Putere în Gu
vern și în Opoziție la televizor 
i-a determinat pe partenerii de 
coaliție să facă “pasul la of
fside”. Remanierea Ministru
lui de Interne, Dan Sica, și 
solicitarea lansată social-de- 
mocraților de premierul Emil 
Boc, de a desemna alt candidat 
pentru portofoliul rămas va
cant, a detonat o bombă cu 
ceas care ticăia de mai multe 
săptămâni

Liderii politici din județul Hu
nedoara își dau cu părerea despre viito
rul Coaliției, susținând fiecare tabăra pe 
care o reprezintă.

Tiberiu Iacob-Ridzi, 
președinte 
PD-L Hunedoara:

Acuzele referitoare la fraudarea 
alegerilor pot fi făcute de oricine, dar 

nu de PSD. Acest partid a deținut por
tofoliul Internelor și la alegerile euro- 
parlamentare și a organizat scrutinul. A 
fraudat cumva PSD-ul alegerile euro- 
parlamentare? In chestiunea colaborării 
dintre PSD și PD-L, cred că ar fi bine 
ca partenerii noștri să demonstreze că 
sunt Ia putere atât în Guvern, cât și în 
Parlament, unde colaborează vădit cu 
Opoziția.

Mircia Muntean, 
președinte
PNL Hunedoara:

Este o criză gravă, într-un mo
ment deosebit de critic pentru România

1
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și populația ei. Se demonstrează faptul 
că această Coaliție a fost împotriva na
turii și că Partidul Socialist European și 
Partidul Popular European nu vor putea 
coabita într-un guvern mulți ani de 
acum încolo. Important este ca în 
această perioadă de criză și în campanie 
electorală să avem un guvern responsa
bil, care să organizeze alegerile și să 
aplice măsurile economice anticriză. în 
ceea ce privește numirea unui ministru 

din rândurile Opoziției, cred că nu este 
o măsură binevenită, pentru că aruncă 
responsabilitatea asupra unui partid 
care nu are nici o susținere parlamen
tară.

Florin Cazacu, 
președinte 
PSD Hunedoara

„Am rezistat în Coaliție până 
acum. încă nu este criză politică. Este 
o agresiune a primului ministru Boc. în 
cazul în care președintele Traian Bă- 

sescu va decide să îl scoată pe ministrul 
Dan Nica, categoric vom ieși de la gu
vernare. Și dacă va fi o criză politică 
responsabilitatea va aparține președin
telui țării și primului ministru. Ar fi po
trivit să nu suprapunem criza politică 
peste cea financiară, cele două partide 
ar trebui să încheie un pact de neagre
siune. Mă pronunț pentru înțelegere 
între cele două partide, deși PD-L a de
vorat toate partidele cu care a fost par
tener la guvernare. Există riscul ca 
PD-L să fie singurul organizator al ale
gerilor prezidențiale. Dan Nica nu a 

făcut decât să demonstreze că existau 
premisele unei fraude. Teama i-a în
demnat pe cei din PD-L să îl remanieze 
pe Nica”, a declarat Florin Cazacu, pre
ședintele organizației județene al PSD.

Cosmin Nicula, 
senator PSD

vasalitatea față de Traian Băsescu, vom 
ieși de la guvernare”, a declarat Cosmin 
Nicula, senator PSD

Viorel Arion, 
deputat PD-L

„PSD a transformat sancționa
rea iresponsabilității unui ministru într- 
un pretext pentru Mircea Geoană de a 
se desparți de guvernare. PSD trebuia 
să facă un singur lucru: să schimbe un 
ministru care a greșit cu un ministru 
care să-și facă datoria. în loc să facă 

asta, PSD pune gaz pe foc, pentru ca 
Mircea Geoană să apară la televizor 
criticându-1 pe Traian Băsescu și pe 
premier. Pare o reacție pregătită în la
boratorul strategic al candidatului Mir
cea Geoană, iar Viorel Hrebenciuc se 
chinuie să atragă și partidul alături de 
Mircea Geoană. PSD este responsabil 
de o criză politică și de ruperea Coali
ției.

„în cazul în care Emil Boc nu 
mai vrea miniștrii PSD, ne vom da de
misia în bloc, vom renunța la Coaliție. 
Așteptăm decizia președintelui. Iar 
dacă Emil Boc își va demonstra din nou

Cu prețul de a dubla criza eco
nomică cu o criză politică, Mircea 
Geoană își vede visul cu ochii: se dez
leagă de guvernare. Schimbarea lui 
Dan Nica este urmarea greșelilor pe 
care le-a făcut ministrul PSD: în ulti
mele luni de mandat, ministrul Nica a 
pierdut prioritățile ministerului de In
terne. Ministrul Nica s-a preocupat mai 
mult de serviciile secrete decât de sigu
ranța cetățeanului, nu a reacționat efi
cient pentru prinderea infractorilor și a 
făcut declarații incalificabile legate de 
fraudarea alegerilor. Dacă PSD se re
trage de la guvernare, PD-L va căuta 
cele mai bune soluții pentru a asigura 
guvernarea țării”, declară deputatul 
Viorel Arion.

Georgiana Giurgiu

Cine nu-i cu „ Prostănacul ” e împotriva Partidului

Pesediștii hunedoreni se remaniază singuri
Ati auzit că ati fost remaniat
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de colegii de partid ?
Pesediștii Hunedoreni și-au 
primenit organele de condu
cere. Ieri, în Sala Mare a Casei 
de Cultură din municipiul 
Deva s-a desfășurat Conferința 
Extraordinară a Organizației 
Județene a Partidului Social 
Democrat (PSD). PSD Hune
doara a stabilit delegații la 
Consiliului Național al PSD și 
a completat cu noi membri 
Consiliul Județean. Ședința a 
fost organizată cu două zile în
ainte de Consiliul Național 
care va avea loc vineri la Bu
curești, pentru susținerea can
didaturii la președinție a lui 
Mircea Geoană.

Conducerea PSD Hunedoata și- 
i reiterat sprijinul pentru candidatura 
lui Mircea Geoană la președinția Ro
mâniei. Ca dovadă a sprijinului nepre
cupețit acordaț președintelui PSD, au 
fost excluși de pe listele de delageți la 
Consiliul Național patru membri mar- 
canți ai partidului, care și-au manifestat 
iorința de a susține candidatura la pre
ședinție a lui Sorin Oprescu. Cei patru

„Eu știu că au fost ceva propu
neri - discuții, dar eu personal nu știu 
de o astfel de decizie. Această decizie 
poate fi luată de Consiliul Național 
dacă au motive. Dacă m-au înlocuit în
seamnă că au dorit înlocuirea compe
tenței și profesionalismului, cu 
mediocritatea”, declară Victor Vaida

sunt: fostul președinte al organizației 
județene Victor Vaida, fostul senator 
Ion Iliescu, Gheorghe Popescu și Petru 
Hodor. Cei patru dizidenți au fost înlo- 
cuiți de: vicepreședintele Consiliului 
Județean - loan Rus, primarul comunei 
Sălașu de Sus - Sorin Marica, edilul din 
Băcia - Emil Râșteiu și președintele or
ganizației PSD din Vulcan - Marin Col- 
țescu. Președintele PSD Mircea Geoană 
va fi sprijinit la București de 150 depe- 
sediști hunedoreni.

Schimbări 
și în Consiliul 
Județean PSD

Un număr de 16 membri ai Con
siliului Județean au fost înlocuiți. Prin
tre cei schimbați se numără prefectul 

Gabriel Samoilescu, „apolitizat” în 
urma numirii în funcția de reprezentant 
al Guvernului în teritoriu. Ceilalți 
membri debarcați din forul de condu
cere sunt: Vasile Hodor, Gheorghe Po
pescu, Liviu Morar, Doinei Tătulescu, 
Emilian Ștefoni, Dan Bădică, Simion 
Chifor, Petru Ciorogar, Laurean David, 
Dorin Mihăilescu, Traian Pau, Virgil 
Zeiconi, Ioan Trifa, Ionel Răducea și 
Leancă Marin. Aceștia au fost înlocuiți 
de Costel Alic, Ovidiu Moș, Marin Col- 
țescu, Sorin Crai, loan Bădin, Ilie 
Toma, Dorel Logojan, Antonie Vasiu, 
Răzvan Ionescu, Emilian Neidoni, Li
liana Vișa, loan Vlad, Mircea Roma- 
nescu, Ciprian Rus, Petru Bîlteânu, 
Florin Ciorogaru, Mirel Suba.

Maria Florescu

„încă nu am fost exclus dar 
propunerea există. Și excluderea mea 
din partid este propusă, fapt care m-a 
amărât puțin, deoarece am o vârstă și 
destulă experiență. Dar dacă ei nu mai 
au nevoie de sfaturile mele, asta este, 
mă consider exclus. Politică și dra
goste cu sila nu se poate”, spune Dr. 
Ion Iliescu

„Nu știu de o astfel de decizie, 
deoarece eu sunt plecat din județ și nu 
am participat la ședință de astăzi. Iar 
dacă au luat o astfel de decizie am să 
văd eu cum reacționez în momentul în 
care m-i se va comunica acest lucru”, 
afirmă Petru Hodor.



6 Reportaj cț> Belșug de toamnă în Apuseni
Comuniștii au schimbat numele satului

Miercuri. 30 septembrie 2009

La Dragu-Brad, în Apuseni

Toamnă tristă n satul para
■

Soarele blând al toamnei te îndeamnă la drumeție și ce 
altă năzuință mai plăcută poți avea decât a urca pe culmile 
domoale ale Apusenilor.
Nu hălăduim fără rost, căci vrem să iscodim povestea tri
stă a unui loc uitat de oameni; un loc numit cu un apelativ 
duios alăturat unui arbore falnic, Dragu - Brad, sat apar
ținător de comuna Blăjeni.

Pornind de la Brad pe DN 74 și 
urmând firul șerpuitor al văii Crișului 
Alb, străbatem localitățile Gura Barza, 
Crișcior, Zdrapți și Mihăileni și după 
vreo 17,5 kilometri ne abatem la 
stânga, pe DJ 742. Drumul asfaltat ne 
duce spre centrul comunei Blăjeni, aflat 
la doar 5 kilometri distanță, dar nu 
adăstăm, ci ne continuăm mersul încă 
de două ori pe atât, până ce aflăm un 
drum ce se deschide în versantul drept 
al văii. Nu departe un indicator ne arată 
destinația: „Drum forestier Izvorul Cri
șului - 11,3 km”.

Greu de ajuns 
în „împărăția 
Poamelor”

Urmăm traseul de-a lungul apei 
și trecem de două confluențe cu pârâuri 
ce-și varsă undele în Criș: Valea Orzâ- 
știi și Valea Albă. După alți vreo patru 
kilometri ne abatem de la drum și tra
versăm un mic podeț peste oglinda lim
pede a apelor. De aici nu mai putem

r-

călători decât pe jos sau cu o mașină de 
teren, dar nici aceea nu ne poate duce 
până unde vrem să ajungem. Urcăm 
vreme de 20 de minute serpentinele 
drumului tăiat de utilajele forestierilor 
pe Valea Purcarului, după care prindem 
spre dreapta firul unui pârâu îngust și 
pietros -j Pârâul Cornilor. Nu mergem 
mai mult de 15 minute și apoi luăm 
pieptiș versantul stâng al văii. Urcușul 
anevoios prin câmpuri de ferigi ne 
scoate în livezi întinse de cireși, pruni, 
meri și nuci, semn că ne apropiem de 
vetre de locuire. La vremea aceasta, 
merii încovoiați de povara agoniselii de 
peste vară aștern covor de poame gal
bene și roșii, iar nucii încep să-și scu
ture fructele uleioase eliberate din 
îmbrățișarea învelișului verde. Acest 
loc s-ar putea numi, pe bună dreptate, 
împărăția Poamelor.

Numele schimbat, 
satul părăsit

un
Un grajd înalt acoperit cu paie și 

gard de jumătate prăvălit semna
lează vecinătatea unei gospodării. Sunt 
primele semne că am ajuns în satul știut 
de bătrâni sub numele de Purcaru. Co
muniștilor nu le-a plăcut însă cum sună 
și i-au schimbat denumirea în Dragu- 
Brad, după vârful ce domină olimpian 
de deasupra văii Crișului. Datele ofi
ciale ale Primăriei din Blăjeni arată că 
la 1 ianuarie 2005 satul număra șase lo
cuitori, dar blăjenenii spun că ultimii • 

doi-trei trăitori în Dragu au plecat în 
urmă cu mai bine de cinci ani.

Ne apropiem de o casă mo
țească zdravănă, cu tâmaț și acareturi, 
străjuită de un frasin și doi nuci bătrâni. 
Toate din jur arată semnele părăsirii: 
fântâna prăbușită într-o rână, butoaiele 
altă dată pline cu fermenții prunelor ori 
bucăți de lemn desprinse din „utilaje” 
tradiționale. Ne continuăm drumul spre 
culmea dealului și ajungem lângă alt 

grajd acoperit cu paie. De aici priveliș
tea ni se deschide și putem vedea spre 
sud spinările masivelor Plotunți și 
Strâmba, iar spre nord-est coastele de 
calcar ale Vulcanului. Peste valea Cri- 
șului distingem prin desișul pădurilor 
petele roșii ale acoperișurilor din Ti- 
cera, sat a cărui poveste o să v-o spu
nem altcândva, iar dincolo se arată 
dealurile Albei, căci ne aflăm la gram 
celor două județe.
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Cătălin Rișcuța

Epilog

O potecă ne conduce spre un 
pâlc de case și trecem pe lângă un vălău 
în care pasămite pe vremuri se vărsa 
apa izvorului ce alimenta comunitatea 
de aici. Azi și izvorul a secat. în față

loan cel înalt - 
ultimul care a plecat

Mergem la pas pe piciorul de 
plai, presărat cu picățelele violete ale 
brândușelor, semn de toamnă lungă, 
până când în drumul nostru răsare o că
suță cu prispă și acoperiș înalt din paie. 
Este casa lui loan Raț, ultimul care a 
părăsit satul. înalt ca la vreo doi metri, 
motiv pentru care i se mai spune și Ion 
cel înalt, bărbatul de 55 de ani era încă 
holtei, căci nu se găsise nici o femeie 
care să-l urmeze în pustietatea aceasta, 
iar el nu se putuse desprinde de locurile 
natale. Avea avere aici și o mamă bol
navă pe care trebuia să o lase singură 
când pleca, o dată pe săptămână, cu 
calul, cale de zece kilometri până la 
Criș, după de-ale gurii. în urmă cu cinci 
ani n-au mai rezistat și au plecat la niște 
neamuri, în cătunul Reț. Nu c-ar fi mai 
bine, dar măcar nu mai sunt singuri.

Nici cea mai bogată 
gospodărie 
nu a rezistat 
singurătății

aflăm o altă casă cu acoperiș înalt de 
paie, ridicată pe fundații de piatră. Este 
gospodăria celui mai bogat om din sat, 
Nicolae Raț, zis Ciunu. Omul a plecat 
la Vălișoara, la copii, înaintea lui loan 
cel înalt și a maicii sale. Se spune că a 
luat calea bejeniei cu mare jale, lăsând 
în urmă doar lucruri fără rost: zdrențe, 
mobiler vechi, butoaie și sticle goale. 
Mai încolo, alte gospodării și acareturi 
ascunse în livezi, lăsate în voia timpului 
care le va scufunda curând în negura ui
tării.

Un fior străbate trupul călătorului în acest loc lip
sit de suflet de om. Sfârșitul este însă inevitabil, căci 
cine să-și mai ducă traiul în acest tărâm unde ca să 
ajungi treci prin cazne asemănătoare muncilor lui Sisif, 
iar în nopțile adânci singura lumină vine de la flacăra 
galbenă a lămpii de petrol.

Coborâm spre valea udată de apele Crișului, cu
rate ca orice lucru la început de drum, îndreptându-ne 
spre ceea ce azi numim civilizație.

Lăsăm în urmă ceea ce a fost odată un sat, cu 
convingerea că el va rămâne încă o vreme în amintirea 
oamenilor locului și prin scriptele de la Primărie. Mai 
apoi, însă, și povestea tristă a satului de sub Dragu-Brad 
va fi uitată, ca atâtea altele.



8 Monden
Miercuri, 30 septembrie 2009 _

“Nu vreau ca prietenii și familia mea să creadă că trec prin criza vârstei mijlocii. 
Nu vreau ca oamenii să creadă ca am înnebunit. ”

Madonna

Operația Elenei Cârstea a reușit
Cântăreața Elena Cârstea a»

fost operată cu succes de un 
anevrism cerebral - format 
în spatele ochilor -, luni 
seară, la un spital din Flo
rida (SUA).
Operația chirurgicalăa înce
put cu o întârziere de șapte 
ore, în jurul orei 22.00 (ora 
României) și a durat circa 
două ore și jumătate, infor
mează știrileprotv.ro.

Medicul care a efectuat 
operația a declarat că procedura 
a fost complicată din punct de 
vedere tehnic, dar a decurs nor
mal. Anevrismul cerebral a fost

îndepărtat printr-o metodă chi
rurgicală minim invazivă, nu
mită și embolizare. Practic, 
chirugii pătrund cu o sondă prin 
gât sau picior, apoi, sub control 
microscopic, introduc spirale 
electromagnetice în formațiunea 
vasculară care produce închide
rea anevrismului. in paralel, se 
injectează o substanță care blo
chează accesul sangvin acolo.

Elena Cârstea va avea ne
voie de două zile de recuperare 
fizică. Ea va face un nou control 
medical peste circa șase luni, 
medicii indicând că este posibil 
ca procedura chirurgicală să fie 
reluată dacă se consideră nece
sar.

Potrivit specialiștilor, acest 
tip de intervenție chirurgicală are 
șanse de succes în proporție de 
95-96%. Operația, ale cărei cos
turi se ridică la circa 100.000 de 
euro , a fost amânată de câteva 
ori, din cauza unor complicații la 
nivelul tiroidei, care nu permi
teau înlăturarea anevrismului.

în ziua de dinaintea opera
ției chirurgicale, cântăreața și-a 
petrecut timpul alături de fami
lie. Elena Cârstea, stabilită de 
trei ani în Statele Unite, s-a căsă
torit în 2006 cu un avocat de ori
gine americană. Ea are două 
fetițe înfiate, Sanda și Adriana.

Floarea soarelui cu 19 capete Ultima fiță de Hollywood
O incredibilă floare a soarelui a crescut 

cu 19 capete, mulțumită verii indiene din 
Marea Britanie. Această plantă produce de re
gula o singură floare principala, însă tempe
raturile de peste 28 de grade Celsius 
înregistrate în această vară în Anglia au deter
minat o remarcabilă dezvoltare a plantei.

Graham Whitlock, în vârstă de 62 de 
ani, a plantat floarea soarelui din semințe, în 
grădina sa, anul trecut. în ciuda lipsei de apă 
în lunile iulie și august, planta are acum 
aproape 4 metri înălțime și 19 flori crescute 
dintr-o singură tulpină. Bărbatul spune că 
floarea soarelui a crescut atât de mare pentru 
că a fost plantată cu drag dintr-o sămânță pro
venită de la o altă floare a soarelui plantată de 
fiul său anul trecut.

Madonna se mărită

Charlie Sheen vrea să-și con
struiască propriul teren de 
baseball. Câștigătorul unui 
premiu Globul de Aur și de 
patru ori nominalizat la 
Emmy, Sheen își dorește cu 
disperare să le insufle pasiu
nea pentru sport și gemenilor 
săi. Bob și Max, în vârstă de 
șase luni.

Ca un adevărat star de la Hol
lywood, Sheen nu se mulțumește 
doar să-i înscrie pe cei mici într-o 
echipă de baseball, ci s-a gândit să le 
construiască acestora un teren de ba
seball în toată regula, în curtea din 
spatele casei.

După ce a vizitat terenul de 
baseball pe care Jerry Seinfeld l-a 
construit pe proprietatea sa din New 
York, Charlie Sheen nu a mai stat pe 
gânduri și a demarat deja proiectul de 
construcție a propriului său teren. 
Pentru aceasta, Charlie Sheen se află 
în prezent în căutarea unei proprietăți 
mai mari.

"Are mai mulți agenți imobi
liari mobilizați, care colindă dealurile 
din Malibu în căutarea unei proprii 
tăți suficient de mare pentru a-și con
strui un teren de baseball. Și-a scos 
deja la vânzare casa în care locuiește 
și le-a mărturisit prietenilor că inten
ționează să construiască un teren cu 
tribune spațioase și un snack bar", a 
declarat un apropiat al lui Charlie 
Sheen.

După ce a mai fost căsătorită cu actorul 
Sean Penn și regizorul britanic Guy Rit
chie, diva muzicii pop se afla în fața celui 
de-al treilea mariaj.
Cântăreața în vârstă de 51 de ani pare că

s-a hotărât în privința viitorului relației cu 
iubitul ei Jesus, în vârstă de doar 22 de 
ani, și declară că nu exclude ideea unui 
mariaj.

Potrivit ContactMusic, Madonna 
vrea să facă o nuntă mare pentru a arăta 
tuturor cât de îndrăgostită este de iubitul 
ei."Știe că asta vrea și Jesus. Are prea 
multe amintiri plăcute de la celelalte ce
remonii ale sale, așa că nu poate face o 
excepție de data aceasta. Cu certitudine 
își dorește un eveniment amplu și extra
vagant", a declarat un apropiat al cântă
reței.

Conștientă că relația cu Jesus a 
surprins multă lume, Madonna vrea să 
demonstreze că aceasta nu este doar o 
criză a vârstei și că sentimentele ei pen
tru tinerelul Jesus sunt pe deplin reale. 
“Nu vreau ca prietenii și familia mea să 
creadă că trec prin criza vârstei mijlocii. 
Nu vreau ca oamenii să creadă ca am în
nebunit”, a spus Madonna.

Cătălin Crișan a divorțat
După 14 de ani de căsnicie, 
Cătălin Crișan și soția sa, 
Lucia, au divorțat. Procesul 
a fost unul discret, iar cei doi 
copii vor rămâne la mamă. 
In plus, Lucia nu a dorit să 
păstreze numele fostului ei 
soț

vor împărți bunurile dobândite în 
timpul căsniciei. "Mă simt gol pe di
năuntru, eu m-am consumat, eu sunt 
un om care pune suflet. Nu pot să 
spun că-mi pare bine, dar nici rău", a 
declarat Cătălin Crișan, după ședința 
de judecată. în prezent. Cătălin Cri
șan și fosta sa soție locuiesc în 
aceeași casă, însă Lucia urmează să 
se mute într-un alt apartament îm
preună cu cei doi copii. Daria Cătă
lina, de 9 ani, și Andrei, de 5 ani.Divorțul a fost finalizat, luni, 

la Judecătoria sectorului 4. Soții Cri
șan s-au înțeles asupra felului în care
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Bijuterii confiscate de vameșii bulgari
Vameșii bulgari au descoperit 3,2 kilograme 
de bijuterii din aur ascunse în bucăți de 
brânză, într-o mașină românească, în apro
piere de granița cu Turcia, la Malko Tar- 
rtOVO.

Vameșii, împreună cu agenția de control ve- . 
terinar, au oprit o mașină românească pentru că 
aveau suspiciuni legate de importarea ilegală de de 
lapte și produse din came în UE. Cetățeanul turc 
din mașină a fost arestat. El se ducea în România.

Ulterior s-a descoperit că în bucățile de* 
brânză confiscate se aflau bijuterii din aur în va
loare de 100.000 de leva (aproape 50.000 de euro).

Sânge pe străzile 
din Guineea
Cel puțin 87 de persoane, ostile juntei aflate 
la putere în Guineea, au fost împușcate mor
tal luni, la Conakry, potrivit unei surse din 
cadrul poliției, iar doi lideri ai opoziției au 
fost răniți de militari în timpul unei manifes
tații reprimate sângeros de forțele de securi
tate.

Este pentru prima dată când junta reprimă o ma
nifestație prin folosirea violenței, de la preluarea puterii, 
în urmă cu nouă luni. Ziua de luni a fost cea mai sânge
roasă din ultimii ani în Guineea.Federația internațională 
a ligilor pentru drepturile omului a cerut comunității in
ternaționale să "reacționeze cu fermitate".

Au fost strânse 87 de cadavre

Fostă putere colonială, Franța a criticat "cu cea 
mai mare fermitate" această "reprimare violentă", iar 
Statele Unite s-au declarat "profund îngrijorate".

Luni la prânz, mai multe zeci de mii de manifes
tând s-au reunit pe cel mai mare stadion din Conakry 
pentru a-și exprima opoziția față de eventuala candida
tură a șefului juntei, căpitanul Moussa Dadis Camara, 
la alegerile prezidențiale din ianuarie. După intervenția 
forțelor de securitate, venite să evacueze stadionul, "au 
fost strânse 87 de cadavre din interiorul și din jurul sta
dionului după trecerea militarilor", a declarat un oficial 
din cadrul poliției, sub acoperirea anonimatului. în cur
sul dimineții, forțele de securitate au dispersat opozanții 
cu ajutorul bastoanelor și grenadelor lacrimogene și au 
arestat zeci de persoane.

Presiuni asupra liderului puciului

Ulterior, stadionul - care numără oficial 25.000 
de locuri - s-a umplut și au fost auzite tiruri de armă. 
Fostul premier Cellou Dalein Diallo, candidat în alege
rile prezidențiale și lider al Uniunii Forțelor Democra
tice din Guineea (UDFG), a povestit că militarii i-au 
'rupt două coaste" și l-au rănit la cap. „Există o voință 
deliberată de a ne elimina astăzi pe noi, opozanții", a 
declarat fostul premier Sidya Toure, liderul Uniunii For
țelor Republicane, de asemenea rănit la cap. Aceste vio
lențe au loc într-un moment în care comunitatea 
internațională face presiuni asupra liderului puciului 
jentru care acesta să își respecte angajamentul de a nu 
je prezenta la alegerile prezidențiale.

Autostradă cu cântec
Cu o pseudo-autostradă și jumătate, România se 
află pe ultimele locuri în Europa la acest capitol, 
în ciuda angajamentelor politicienilor, a nume
roaselor promisiuni și a puținelor proiecte, în Ro
mânia lucrările bat pasul pe loc.

Francezii au găsit o metodă ingenioasă pentru a con
vinge autoritățile să construiască o autostradă: au postat un 
mesaj pe internet. "Tu, și eu, și ei, iubim sudul regiunii Tam /

Consecințele furtunii tropicale
Bilanțul furtunii tropicale care a 
afectat capitala jilipineză Ma
nilla și împrejurimile acesteia, 
provocând cele mai grave inun
dații din ultimii 40 de ani, a 
ajuns la 240 de morți, respectiv 
cu 100 mai mult decât se anun
țase anterior, a anunțat marți 
Guvernul.

Moarte suspectă după vaccinarea 
împotriva cancerului de col uterin

O adolescentă în vârstă tie 14 ani 
din Marea Britanie a murit după ce a 
fost vaccinată împotriva cancerului de 
col uterin în cadrul programului național 
de imunizare, cauza exactă a morții fiind 
necunoscută.

La scurt timp după ce i-a fost ad
ministrat vaccinul, tânăra s-a simțit rău 
în timp ce se afla la școala Blue Coat 
CofE din Coventry și a murit la spitalul 
universitar din localitate. Oficialii locali 
ai Ministerului Sănătății au declarat că 
programul de vaccinare va fi suspendat 
pentru o "scurtă perioadă", dar va fi re
luat ulterior, grupul vaccinat fiind plasat 
în carantină.

Vaccin
cu efecte secundare

Vaccinul protejează împotriva 
infectării cu boli cu transmitere sexuală, 
care au legătură cu majoritatea cazurilor 
de cancer cervical.

Un program de rutină de vacci
nare a fetelor de 12-13 ani a demarat în 
septembrie 2008 în Marea Britanie, fo
losind Cervarix, produs de compania 

De altfel, 374.890 de persoane 
și-au găsit refugiu în taberele de eva
cuare improvizate, au adăugat autorită
țile. în total 609.548 de oameni au 
suferit consecințele acestor inundații. 
Manila, un oraș cu 12 milioane de locui
tori, unde a fost decretată stare de catas
trofă naturală, a fost inundat sâmbătă de 
ploile torențiale care au însoțit furtuna 
tropicală Ketsana. Luni, Guvernul din 
Filipine a cerut ajutor internațional.

GlaxoSmithKline, iar acum se încearcă 
vaccinarea fetelor de 14 ani.

"Incidentul a avut loc la scurt 
timp după ce a fost vaccinată împotriva 
HPV (human papilloma virus) la școală. 
Nu poate fi stabilită o legătură între 
moartea ei și vaccin până când nu se vor 
stabili toate detaliile", a declarat docto
rul Caron Grainger.

Alte câteva fete au simțit ame
țeală și greață ușoară, dar nu au fost in
ternate, potrivit declarației directoareri 
Julie Roberts, postată pe site-ul oficial 
al școlii. "Una dintre fete a avut o reacție 
rară dar extrem de puternică la acest 
vaccin", a precizat aceasta, cerând pă
rinților să fie "foarte vigilenți cu privire 
la alte semne și simptome" printre care 
durere ușoară în zona vaccinului, dureri 
de cap, dureri musculare, oboseală și 
febră ușoară.

Producătorul a precizat că majo
ritatea reacțiilor adverse posibile fac 
parte din simptomele cunoscute sau se 
datorează modului de administrare a 
vaccinului și nu vaccinului în sine. Vac
cinarea nu este obligatorie și este nevoie 
de consimțământul părinților înainte de 
vaccinarea tinerelor sub 16 ani.

Trăim la Castres, Mazamet, Pont de l’Am / Și pentru mâine 
ne trebuie, oricât ar costa. Haideți, veniți, avem nevoie de au
tostradă". Locuitorii din sudul Franței au adaptat specificului 
local un șlagăr, ba chiar au filmat și un video clip pe care l-au 
postat pe internet. "Cur elan, cu forță și curaj / Vă trimitem, toți 
împreună acest mesaj / Fără autostradă, e ca și cum am fi în
chiși în cușcă / Hai, te rog, ajută-ne să progresăm". Și ca să 
arate cât de serioși sunt, oamenii au organizat chiar un comitet 
de apărare a proiectului de construire a autostrăzii.

Rusia cere Iranului 
cooperare la maxim

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, 
a cerut luni Iranului să coopereze "la 
maxim " cu Agenția Internațională pen
tru Energie Atomică (AIEA), în urma 
unei întâlniri cu omologul său iranian, 
Manouchehr Mottaki.

"Această întâlnire are o importanță de
osebită ca urmare a informației potrivit căreia 
Iranul construiește o a doua uzină de îmbogățire 
a uraniului", a declarat Lavrov, citat de agențiile 
ruse. "în acest context ne-am expus poziția și 
am propus (Iranului) să dea dovadă de o coope
rare maximă cu AIEA pentru ca aceasta să poată 
analiza acest nou site", a adăugat el în urma în
tâlnirii de la New York. AIEA a anunțat vineri 
că Iranul a informat cu privire la construirea 
unei noi uzine nucleare în apropiere de Qom 
(centru), în plus față de cea de la Natanz (cen
tru), provocând din nou îngrijorarea statelor oc
cidentale.

Cele șase state (Germania, Statele Unite, 
Franța, Rusia, Marea Britanie) care cer Iranului 
să se conformeze regulilor privind neprolifera- 
rea, vor avea joi, la Geneva, primele negocieri 
cu Republica Islamică din ultimele 14 luni.
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Modalități de înregistrare în evidența contabilă
Direcția'Generala a Finanțe
lor Publice «județului Hune- 
deare i&amifttește 
ootttfOmabililor că, de la 1 ia
nuarie 2999, regimul de întoc
mire d utilizare a formularelor 
firumcutr-contabile și modelele 
documentelor financiar-conta- 
bile sunt cele stabilite prin Or
dinul ministrului Finanțelor 
Publice nr. 3.512/2008privind 
documentele financiar-conta- 
bile, publicat în Monitorul Ofi
cial al României, Partea I, nr. 
870/2008.

înregistrările în contabilitatea 
sintetică și analitică se fac pe bază 
de documente justificative, fie do
cument cu document, fie pe baza 
unui centralizator în care sunt în
scrise mai multe documente justifi- 

ve al căror conținut se referă la 
operațiuni de aceeași natură și pe
rioadă.

Operațiunile contabile pentru 
care nu se întocmesc documente 
justificative, se înregistrează în 
contabilitate pe bază de note de 
contabilitate care au la bază note 
justificative sau note de calcul. în 
cazul stomărilor, pe documentul ini
țial se menționează numărul și data 
notei de contabilitate prin care s-a 
efectuat stomarea operațiunii, iar în

nota de contabilitate de stomare se 
menționează documentul, data și 
numărul de ordine ale operațiunii 
care face obiectul stomării.

Corectarea înregistrărilor fă
cute în contabilitate se face numai 
pe baza notelor de contabilitate în
tocmite în acest scop. înregistrările 
în contabilitate se fac cronologic, 
prin respectarea succesiunii docu
mentelor după data de întocmire sau 
de intrare a acestora în unitate și sis
tematic, în conturi sintetice și ana
litice, în conformitate cu regulile 
stabilite pentru fiecare formă de în
registrare în contabilitate. înregis
trările în contabilitate se pot face 
manual sau utilizându-se sistemele 
informatice de prelucrare automată 
a datelor. Factura se întocmește și se 
utilizează în conformitate cu preve
derile Codului Fiscal.

Pentru livrările de bunuri sau 
prestările de servicii pentru care

persoanele impozabile sunt scutite 
fără drept de deducere a taxei pe va
loarea adăugată și nu sunt obligate 
să întocmească facturi, în conformi
tate cu prevederile Codului Fiscal și 
ale normelor metodologice de apli
care a acestuia, operațiunile econo
mice se înregistrează în baza 
contractelor încheiate între părți și 
a documentelor financiar-contabile 
sau bancare care să ateste acele ope
rațiuni, cum sunt: aviz de însoțire a 
mărfii, chitanță, dispoziție de 
plată/încasaTe, extras de cont ban
car, nota de contabilitate etc., după 
caz. Registrele de contabilitate și 
formularele financiar-contabile pot 
fi adaptate în funcție de specificul și 
necesitățile persoanelor prevăzute 
la art. 1 din Legea nr. 82/1991, re
publicată, cu condiția respectării 
conținutului de informații și a nor
melor de întocmire și utilizare a 
acestora. Acestea pot fi pretipărite

sau editate cu ajutorul sistemelor in
formatice de prelucrare automată a 
datelor.

în situația în care activitatea 
de întocmire a documentelor justi
ficative și financiar-contabile este 
încredințată în baza unui contract de 
prestări de servicii unor persoane fi
zice sau juridice, este obligatoriu să 
se prevadă în contract clauze referi
toare la întocmirea și utilizarea for
mularelor în aceste condiții. Se pot 
stabili și norme proprii de întocmire 
și utilizare a formularelor financiar- 
contabile, cu condiția ca acestea să 
nu contravină reglementărilor le
gale în vigoare.

Regimul 
formularelor 
financiar-contabile

Persoanele prevăzute la art. 1 
din Legea nr. 82/1991, republicată,

vor asigura un regim intern de nu
merotare a formularelor financiar- 
contabile, astfel: persoanele cave 
răspund de organizarea și conduce
rea contabilității vor desemna, prin 
decizie interni scrisă, o persoană 
sau mai multe, după caz, care să 
aibă atribuții privind alocarea și ge
stionarea numerelor aferente; fie
care formular va avea un număr de 
ordine sau o serie, după caz, număr 
sau serie ce trebuie să fie secven
țială), stabilit(ă) de societate. în 
alocarea numerelor se va ține cont 
de structura organizatorică, respec
tiv gestiuni, puncte de lucru, sucur
sale etc.; persoanele prevăzute la 
art. 1 din Legea nr. 82/1991, repu
blicată, vor emite proceduri proprii 
de stabilire și/sau alocare de numere 
ori serii, după caz, prin care se va 
menționa, pentru fiecare exercițiu 
financiar, care este numărul sau 
seria de la care se emite primul do
cument.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei"

angajează vânzători volanți

sc mntriby corn srl
Vă oferă o gamă largă 
de piese și accesorii auto 
pentru toate tipurile 
de autoturisme și camioane.

PrografR
Luni-Vinerl: 8-18.30
Săm b a ta; 8-1^^

Cele mai bune prețuri!
Str. Avram lancu nr 14-16
(langa CEC, vis-â-vis Kaufland), Hunedoara.

Tel/Fax: 0254/716.586

Informații la telefon:

0771 677 031, 0723 071 792, 0743 058 798

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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 ale
gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri 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 solicitările beneficia
rului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
(923071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

(text maxim 50 de cuvinte)
' ■ /MB

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

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

Sc.

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

12 luni - 108 lei

Semnătura

sa

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l 
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329 i

Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fl publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)

kiri i
<



CIP vrea intrarea în elită
Joi, vineri si duminică - futsal european la Deva

Sport
Miercuri, 30 septembrie 2009

Duminică, 4 octombrie:
ora 11: Erebuni Ereven - FC Marlene 
ora 13: FC CIP Deva - Iberia Tbilisi

Joi', 1 octombrie:
ora 17: Iberia Tbilisi - Erebuni Ereven 
ora 19: FC CIP Deva - FC Marlene

UEFA Futsal Cup la Deva

Pentru comenzi și informații ne gote

14,00 Sei/to 

85,00 lei/to 

98,00 lei/to

92,00 lei/to

A ■■«**»- *î

Balast ntfwal preț: 11,80 W/mc

Nisip, concasaț spălat ți sortat 0 ■ 4 ■■ preț: 

ți sortai 4 -1 ■■ riM:
Retnț, ți sortat 8 - li mm preț:

Piatra spartă, spălată și sortată 14 -31 mm

De mâine până duminică, 
Sala Sporturilor din Deva găzdu
iește meciurile Grupei a Vl-a ale 
UEFA Futsal Cup, competiție în 
care participă și campioana Româ
niei.

FC CIP Deva va evolua în 
compania campioanelor Iberia Tbi
lisi (Georgia), FC Marlene (Olanda) 
și Erebuni Ereven (Armenia). Pri
mele două clasate din serie se cali
fică mai departe, în grupa de elită a 
futsalului european, cu meciuri pro
gramate în perioada 16-21 noiem
brie.

Vineri, 2 octombrie:
ora 17: FC Marlene - Iberia Tbilisi 
ora 19: FC CIP Deva - Erebuni Ereven

Lotul FC CIP Deva
1. Vlad Iancu 11. Cosmin Gherman
76. Ionuț Florea 12. Rafael Fabio
2. Robert Matei 13. Philipe Prado
4. Marian Șotârcă 3. Lucian Popescu
5. Gabriel Dobre 17. Cristian Macingo
6. Gabriel Molomfălean 14. Alpar Csoma
7. Robert Lupu 20. Mimi Stoica
8. Jordi lila
9. Henrique Kaue Director tehnic Sito Rivera. 1
10. Ion Al Ioani Antrenor Karoly Gaspari

Iată programul complet 
al întrecerii:
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Obiectivul declarat al formației devene, pentru această fază a competiției, 
este calificarea între primele 16 echipe din Europa, unde au de apărat 
locul 6 cucerit la ediția precedentă a UEFA Futsal Cup.

vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantităti foarte mari

0723 154 204 Telefoane: 0254.264.038 
și 0254 264.039

Web: www.ste3uamureiaftii.ro. 
E-mail: office#steauamuresuiui.ro

http://www.ste3uamureiaftii.ro
uiui.ro

