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Pomenirea Sfintei Mucenițe 
Haritina

Un om de neam bun și bogat, anume Claudie, 
cu obiceiuri bune și cu milostivire spre săraci, vă
zând o copilă orfană al cărei nume era Haritina s-a 
milostivit de dânsa și, luând-o acasă, a crescut-o ca 
pe fiica sa.
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„Armonia” a fost pentru 
câteva ore la Hunedoara

La sfârșitul săptămânii trecute a sosit la Deva torța 
„Armoniei și Prieteniei dintre Popoare”, torță purtată 
de alergători de pe cinci continente. Evenimentul face 
parte din caravana World Harmony Run și are loc în 
fiecare an, sub egida Națiunilor Unite.
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Atenție, se ia apa!
POLmC

Societatea democratică 
și valorile ei

REPORTAJ H2SKEQI i

Tradiție, calitate, gust fără egal
Brutăria „Colina” Deva oferă 
pâine și produse de patiserie 
fără amelioratori

Dorin Gligor a fost învestit prefect 

al județului Hunedoara

Ceremonie sobră la Prefectură

Senatorul Cosmin Nicula s-a lăudat că citește 
regulat publicația lui Vadim și că a fost coleg în Par
lament cu domnul Gheorghe Flutur”. După un mo
ment de încremenire, delegații din sală au realizat 
confuzia în care se afla Nicula care ? gândit „Funar” 
și a zis „Flutur”.

r—

Iar au făcut-o de oaie jȘSsSL 
Autoritățile au muls bugetul
de dragul țurcanelor

Expoziția-târg de la Costești 
de dunpinică a ajuns la a cincea edi
ție. Potrivit datelor oficiale, la săr
bătoarea țurcanelor au participat 
peste o sută de ciobani. Puțini din
tre ei se pot făli că sunt cu adevărat 
ortomani precum baciul moldovean 
din baladă. Președintele Consiliului 
Județean, Mircea Moloț, a partici
pat la târg sub acoperire - îmbrăcat 
într-o haină din piele de oaie - în 
calitatea sa de organizator, iar nu 
ca cioban. Cel mai ortoman cioban 
dintre politicienii  județului, Moloț a 
promis că își va expune mioarele la 
târgul de anul viitor. Președintele s- 
a întors cu bine acasă, lăsând în 
urmă balada Miorița, un mit răsu
flat din vremuri demult apuse.

„ Târgul-Expoziție Țurcana 
Românească” de la Costești este 
organizat cu bani publici. Felicită
rile, masa și dansul au fost întreți
nute cu fonduri de la instituții 
bugetare. Ii pomenim la spartul târ
gului ca să nu se simtă ofensați că 
ei sparg banii publicii la vreme de 
restriște și nimeni nu-i bagă în 
seamă. Așadar, au dat darul la 
nunta oilor: Consiliul Local Oră- 
știoarâ de Sus, D.A.D.R. Hune
doara, O.A.R.Z. Hunedoara, D.S. V. 
Hunedoara, O.J.C.A. Hunedoara, 
Prefectura județului Hunedoara și 
Consiliul Județean Hunedoara. Să 
trăiască și la mulți ani.

Editorial de Bogdan Barbu în salopete (de la Mao încoace). Și națiu
nile mici au simboluri. Olanda are lale
lele; Belgia pe Tijl Uilenspiegel (Till

Rămânem 
Tara lui Dracula

Vrând - nevrând, practic orice țară 
ajunge să fie identificată în conștiința mondială 
cu un simbol sau chiar cu mai multe. Din acest 
punct de vedere, Anglia înseamnă Shakespeare, 
flota britanică, smogul și ceaiul de la ora cinci; 
Franța este Tumul Eiffel, Revoluția de la 1789, 
Napoleon și sărutul franțuzesc; Spania îl are pe 
Don Quijote, coridele, castelele, Picasso; când 
ne gândim la China ne imaginăm Marele Zid, 
pagode și un miliard de oameni cu ochii oblici

Eulenspiegel); Danemarca - pe vikingi și 
pe Hamlet (dăruit practic lor de englezul 
Shakespeare); Elveția are băncile, cașca
valul și pe Willhelm Tell.

Cu ce contribuie România la acest 
patrimoniu universal? Cu destul de puțin. Tre

când peste confuzia care se mai face încă între 
capitala București cu Sofia sau Budapesta, 
lumea ne localizează în primul rând datorită 
unui personaj literar legendar: Dracula. Irlan
dezul Bram Stocker, adept recunoscur al știin
țelor oculte, ne-a făcut cadou un vampir cu 
locație transilvană, care bate de la distanță ca 
imagine și popularitate cam orice altceva ar 
putea oferi România. Eminescu însuși — poetul

național - nu se află deloc sus în acest clasa
ment: în Enciclopedia Germană are chiar mai 
puține rânduri despre el decât Ion Barbu. Fran
cezii i-au adoptat pe Brâncuși și Ionesco, au 
mai auzit de Dimitrie Cantemir, pe care l-au tre
cut în Pantheon; în rest, cine: Hagi, Nadia, Ilie 
Năstase? Gloria sportivă trece atât de repede...

Așadar, rămâne să fim identificați doar 
prin Dracula.

De ce? Pentru că România înseamnă în 
conștiința străinilor o țară de la periferia civili
zației modeme, un stat tulburat de acțiuni poli
tice incoerente și cu o economie falimentară, 
care încă nu și-a găsit deplin locul în noua 
structură europeană. Cu alte cuvinte, e bine să 
eviți „Țara lui Dracula” și să îți faci drum în
coace numai dacă nu ai încotro.
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Supă cremă 
de legume

Ingrediente:
1 ceapă mafe, 15 ml ulei, 1/2 de 

(elină, 1 morcov mare, 1 rădăcină 
pătrunjel, 1 lingură de pătrunjel 
verde tăiat mărunt (opțional), sare, 
piper.

Mod de preparare:

Se taie ceapa julienne. Se în
cinge uleiul într-o tigaie și se călește 
ceapa. Se spală și se curăță legu
mele. Se taie julienne sau în cubulețe 
de aceeași mărime. Intr-o oală de 31 
se pun legumele și ceapa călită la 
fiert, la foc mediu-mare.

Se potrivește de sare și piper. Se 
lasă să clocotească la foc mediu 
aproximativ 20 de minute, până se 
fierb toate legumele. Consistența tre
buie să Ițe cea a unei ciorbe normale. 
Se lasă să se răcească puțin apoi se 
pune în blender și se face cremă. 
Dacă este prea groasă se mai adaugă 
zeamă. Se servește caldă, eventual 
ornată cu pătrunjel.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hune
doara
► DJ 687 Hunedoara - Hășdat
► DJ 687D Teliuc-Toplița
► DJ687A Hășdat-Hațeg
► 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

IniWtile
Se sistează furnizarea apei reci, 

din data de 06.10.2009 ora 07:00, 
până în data de 07.10.2009 ora 
lQ:00, în orașele: Deva, Simeria, 
Călan, Hațeg și localitățile aparți
nătoare, pentru lucrări de reabili
tare, la rezervoarele 2x 10000 de pe 
Dealul Paiului în cadrul contractu
lui IIISPA.

De asemenea, astăzi, 05 oc
tombrie 2009 în intervalul orar 
08.00 - 14.00 va fi sistată furniza
rea apei potabile în municipiul Hu
nedoara la blocurile turn din 
microraionul V, respectiv 47 B, 2 
B, 7 B, 38 B, întreruperi cauzate de 
înlocuirea unui robinet de concesie 
la blocul 47B, sc. B și în Piața Flo
rilor (parțial), blocul 9 - bulervar- 
dul Corvin; strada Topitorului 
(parțial^, bulevardul Corvin (par
țial) - zona Topitorului spre Ge
orge Enescu, întreruperi cauzate de 
eliminarea unor avarii apărute în 
zona blocurilor 8-10 de pe bulevar
dul Republicii.

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 13 23

Petroșani: 10 20

Hunedoara: 13 22 .

Hațeg: 13 21

Brad: 13 21

Orăștie: 14 22

\_____________________________________________________________________ y

► HOROSCOP
Apare șansa de a vă rotunji veniturile, deși nu prea aveți voi chef 

de muncă. Vă e gândul la concediu sau vă pregătiți de o petrecere. 
Aveți toate șansele să găsiți persoana ideală care să vă împărtă
șească sentimentele, iar cei căsătoriți își pot revigora relația. Pro
fesional vorbind, e o perioadă potrivită pentru perfecționare.

Trebuie să fiți mai răbdători și diplomați în relația cu cei dragi. 
Evitați să tensionați atmosfera din cămin. Pe plan financiar pot 
apărea tot felul de ocazii interesante, oferte sau salariul va fi ceva 
mai mare decât până acum. Nu sunteți în formă din punctul de ve
dere al sănătății.

Sunt favorizate legăturile cu străinătatea și călătoriile. Puteți 
primi vești de departe sau succesul vostru poate sosi dintr-un loc 
neașteptat. Pe plan sentimental sunteți puși în fața unei decizii im
portante, și mai ales dacă încă nu sunteți căsătoriți. Planul finan
ciar este oarecum afectat de planeta Mercur, însă nu se anticipează 
probleme grave.

încercați să fiți în formă, să vă mențineți calmul, ritmul de lucru 
constant și în același timp, încercați să nu vă suprasolicitați. Veți 
neglija familia sau nu veți dispune de timp pentru a-l petrece cu 
aceștia. în dragoste însă, problemele dispar încetul cu încetul, ba 
chiar vă puteți bucura de momente de tandrețe și romantism.

Sunteți încăpățânați și vă cramponați pe tot felul de idei fixe, 
însă până la urma veți face loc și optimismului în viața voastră. La 
serviciu reușiți sâ iritați pe toată lumea, însă în relația de cuplu 
veți proceda exact pe dos. Veți pune dragostea pe primul plan,-deși 
nu veți fi prea insistenți.

Puteți întâmpina greutăți în comunicarea cu persoana iubită, 
însă lucrurile nu rămân așa mult timp. Planul profesional promite 
perspective excelente, ocazii și oferte excepționale, așa că ar fi 
bine să profitați. Cu banii stați mai bine, se anunță progres, profit, 
recuperare. Chiar și așa, evitați cheltuielile nechibzuite!

Bancurile zilei
Următoarele întrebări despre Aus

tralia provin de la potențiali vizitatori. 
Au fost postate pe website-ul unei 
agenții de turism australiene, iar răs
punsurile sunt cele oferite în realitate 
de către oficialii site-ului care au, în 
mod evident, simțul umorului.

I: Bate vreodată vântul în Australia? 
Nu am văzut niciodată la televizor că ar 
ploua, deci cum cresc plantele? (UK)

R: Importăm toate plantele gata

crescute, iar după aceea doar stăm prin 
preajmă privindu-le cum mor.

© © ©
I: Voi putea vedea canguri pe stradă? 

(USA)
R: Depinde cât de mult alcool veți 

bea.

© © ©
I: Aș vrea să merg pe jos de la Perth 

la Sydney - pot urma șinele de cale fe
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NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 8 12

Petroșani: 6 11

Hunedoara: 7 11

Hațeg: 7 11

Brad: 7 11

Orăștie: 8 12

Pentru voi se anunță liniște și pace în cămin, precum și stabili
tate în relația cu partenerul de cuplu. Totuși, dacă sunteți singuri, 
nu vă așteptați să apară marea dragoste pe la voi. Vă veți preo
cupa mai mult de carieră în acesta perioadă. Aici, unele proiecte

încercați să nu cheltuiți bani pe lucruri care nu vă sunt neapărat 
utile pentru că se anunță vremuri grele. Pot apărea probleme de 
exprimare și comunicare, astfel că, pe plan profesional și sentimen
tal se cere ceva mai multă prudentă decât până acum. Fiți atenți la 
ceea ce pot însemna gesturile și afirmațiile pe care le veți face.

Chiar dacă încep să se diminueze problemele profesionale, pla
nul financiar nu se îmbunătățește. Trebuie să fiți prudenți și să ev' 
tați pe cât posibil să vă asumați riscuri de acest fel. Pe plan 
sentimental se anunță schimbări majore, mai ales de atitudine. Vă 
veți schimba modul de a privi dragostea, în cazul în care nu ați 
făcut-o până acum.

Există posibilitatea să puneți pe primul loc dragostea. Chiar 
dacă nu sunteți genul care caută să petreacă prea mult timp în 
preajma partenerului de cuplu, s-ar putea să schimbați puțin ma
cazul. Profesional vorbind, primiți noi sarcini sau responsabilități, 
așa că și aici veți avea destul de multe bătăi de cap.

Sănătatea nu este punctul vostru forte. Apar probleme digestive 
sau tot felul de alergii. Încercați o cură de vitamine! Săptămâna nu 
promite armonie în relația de cuplu. Profesional și financiar lucru
rile se mișcă greu, dar dați dovadă de ingeniozitate, iar ideile 
voastre, odată puse în aplicare, pot aduce profit.

Nu vă lipsește dinamismul sau ambiția, astfel că veți căuta faima 
și succesul profesional în toate direcțiile posibile. Situația voastră 
financiară va fi stabilă și nu se anunță complicații de nici un fei 
familie atmosfera se anunță pașnică, iar în ceea ce privește roman
tismul planeta Venus vă dă o mână de ajutor și vă promite armonie.

progresează. Cert e că pe plan financiar stați bine.

rată? (Suedia)
R: Sigur, sunt numai trei mii de 

mile, luați multă apă cu dumneavoastră.

© © ©
I: Este periculos să umbli prin tufi

șuri în Australia? (Suedia)
R: Deci este adevărat ce se spune 

despre suedezi.

© © ©

I: Exista ATM-uri în Australia? îmi 
puteți trimite o listă a locurilor unde se 
află acestea în Brisbane, Cairns, Tow
nsville și Hervey Bay? (UK)

R: Cumva ultimul dumneavoastră 
sclav a murit?

© © ©
I: Pot purta tocuri înalte în Austra

lia? (UK)
R: Sunteți politician britanic, nu- 

așa?
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“Dorin Gligor a promis că va ține „ușa deschisă" tuturor primarilor
indiferent de culoarea politică și a făcut un apel către întreaga clasă politică pentru a conlucra 
în vederea soluționării problemelor socio-economice cu care se confruntă România. ” 

e^> Dorin Gligor

Dorin Gligor a fost învestit prefect al județului Hunedoara

Ceremonie sobră la Prefectură
Noul prefect al județului Hu
nedoara, Dorin Gligor a fost 
investit vineri seara în funcție. 
Ceremonia nu a durat mai 
mult de o jumătate de oră și s- 
a desfășurat în sala mare a 
Consiliului Județean, care s-a 
dovedit a fi neîncăpătoare.

Evenimentul a început cu o în
târziere de doar câteva minute cauzată 
de traficul aglomerat prin care a fost ne
voit să se strecoare reprezentantul Gu
vernului, Cristian Anton Irimie, 
mandatat de premierul Boc să-i înmâ
neze noului prefect ordinul de numire. 
Festivitatea a fost deschisă de fostul 
prefect Gabriel Samoilescu care și-a 
predat cu demnitate funcția și i-a urat 
mult succes „urmașului” său în calita

tea de reprezentant al executivului în 
județul Hunedoara.

Democrat-Iiberalii 
din Brad au lăcrimat

In cuvântarea, scurtă dar percu- 
tantă, pe care a rostit-o cu ocazia inves- 
titurii sale, Dorin Gligor a promis că va 
ține „ușa deschisă” tuturor primarilor 
indiferent de culoarea politică și a făcut 
un apel către întreaga clasă politică 
pentru a conlucra în vederea soluționă
rii problemelor socio-economice cu 
care se confruntă România. în final Gli
gor a reușit să stoarcă și câteva lacrimi 
din ochii unei părți ai asistenței, când a 
ținut să mulțumească foștilor săi colegi 
de partid de la PD-L Brad pentru spri
jinul acordat în cariera politică a noului 
prefect, acesta fiind susținut de un nu
meros grup de brădeni prezenți în sală. 
La ceremonie au luat parte majoritatea 
conducătorilor direcțiilor deconcen- 
trate, primari de toate culorile politice 
și angajați ai Prefecturii.

Georgiana Giurgiu

Noul prefect al județului Hunedoara, Dorin Oliviu Gligor este născut în 
anul 1966 în Țebea, este căsătorit, are doi copii și locuiește în municipiul Brad. 
De meserie inginer mecanic, Gligor a absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia 
din Timișoara. Printre cele mai importante funcții pe care le-a deținut până în 
prezent se numără cea de director la RA GCL Brad și director tehnic la Apaprod. 
De asemenea noul prefect a condus cu rezultate foarte bune și câteva firme pri
vate. De la sfârșitul lunii februarie a acestui an Dorin Gligor a deținut funcția 
de subprefect.

Conferință Județeană de alegeri la PRM

Costel Avram reales la al „n”-șpelea congres
Samoilescu și-a luat adio 
de la Prefectură

Ieri, la Casa de Cultură „Drăgan Muntean ” din 
Deva, a avut loc Conferința Județeană a Partidului 
România Mare. Din partea conducerii centrale a 
partidului a participat secretarul general Gheorghe 
Funar. Fostul peremist Florin Cazacu și Cosmin 
Nicula, senator PSD de Hunedoara, au participat la 
eveniment în calitate de invitați Conferința PRM a 
avut și câteva momente amuzante, cu umor involun
tar, comis de Nicula.

„Trebuie să spun că mă simt onorat și mândru de. faptul 
că am primit din nou votul de încredere al colegilor mei din 
PRM. Este important pentru mine să știu că membrii organiza
ției îmi sunt aproape și consideră că proiectele mele privind vii
torul PRM-ului în județul Hunedoara sunt serioase și posibil de 
realizat. Vreau să demonstrăm că Filiala Județeană Hunedoara 
a PRM este între primele trei forțe politice din județ. E un obiec
tiv perfect realizabil și depinde de noi să-l atingem.”, a declarat 
Costel Avram.

Lui Nicula i s-a fluturat de Funar

Senatorul Cosmin Nicula s-a lăudat că „citește regulat 
publicația lui Vadim și că a fost coleg în Parlament cu domnul 
Gheorghe Flutur”. După un moment de încremenire, delegații 
din sală au realizat confuzia în care se afla Nicula care a gândit 
„Funar” și a zis „Flutur”. Cosmin Nicula i-a îndemnat pe pere- 
miști să intre în PSD pe drumul bătut de Cazacu. în replică, 
Funar i-a explicat senatorului că pesediștii nu au atâtea funcții 
de conducere câți lideri poate da PRM-ul. Funar a aruncat funia 
în casa spânzuratului, vorbind despre ospiciu de față cu parti
zanii Tribunului. „Cred că actualii miniștrii s-au inspirat din ar
hiva Spitalului 9”, a declarat Gheorghe Funar.

Diana Zlaczki

Fostul prefect al județului Hu
nedoara, Ioan Gabriel Samoi
lescu, și-a luat adio de la 
hunedoreni prin intermediul 
unei conferințe de presă ce a 
avut loc vineri dimineața la se
diul Prefecturii. Cu acest prilej, 
Samoilescu și-a exprimat opi
niile în legătură cu actuala criză 
politică.

Fostul prefect spune că schimba
rea sa din funcție “este un gest disperat 
al Guvernului, dictat de președintele Ba
sescu”. Samoilescu crede că PD-L re
curge la măsuri de forță pentru că 
ultimele sondaje i-ar fi nefavorabile.

„Hotărârea care s-a luat în ceea 
ce privește funcția mea și a colegilor 
mei din PSD este una abuzivă. Aceasta 
pentru că, în urmă cu câteva zile, am 
participat la examenul de promovare în 
Corpul înalților Funcționari Publici. 
Aici, membrii comisiei, simpatizanți ai 

PD-L, au refuzat notarea noastră. Acest 
lucru mi se pare un abuz, cu atât măi 
mult cu cât evenimentul s-a petrecut în 
clădirea și sub auspiciile Autorității Na
ționale a Funcționarilor Publici. Practic, 
ei au refuzat notarea noastră și acordarea 
diplomelor care, odată obținute, n-ar fi 
permis schimbarea noastră”, a declarat, 
Ioan Gabriel Samoilescu.

Fostul prefect mai spune că re
gretă faptul că nu a avut timpul necesar 
să ducă la bun sfârșit mai multe proiecte 
începute în timpul mandatului său.

“între acestea aș menționa crea- 
Tea unui grup de lucru care să ducă la ur
gentarea scrierii proiectelor cu finanțare 
europeană”; spune Samoilescu.

Deocamdată, conform propriilor 
declarații, fostul prefect își va rezerva 
un timp de odihnă după care va decide 
ce va face în continuare.

Georgiana Giurgiu-^Sfântul Zilei ~
Pomenirea Sfintei 
Mucenite Haritina
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Un om de neam bun și 
bogat, anume Claudie, cu obiceiuri 
bune și cu milostivire spre săraci, 
văzând o copilă orfană al cărei 
nume era Haritina s-a milostivit de 
dânsa și, luând-o acasă, a crescut- 
o ca pe fiica sa. Și crescând era 
blândă, smerită, ascultătoare, tă
cută, curată la suflet și înțeleaptă, 
însă cel mai important lucru era 

credința ei în Hristos. Pe credin
cioșii care o cercetau îi învăța po- 
vățuindu-i cu cuvinte folositoare, 
spre mântuire, iar pe cei necredin
cioși îi aducea la credință, propo- 
văduindu-L pe Hristos. Tuturor 
le-a fost pildă de credință și de 
viață plăcută lui Dumnezeu. Erau 
acestea în -vremea lui Dioclețian 
(284 - 305), necredinciosul împă

rat, când a început prigoană mare 
împotriva creștinilor de pretutin
deni, și era comite Domițian. în 
acea vreme Sfânta Haritina a fost 
clevetită către Domițian cornițele 
că este creștină și pe mulți elini îi 
întorcea la credința creștină. Iar 
cornițele, auzind de acestea, a scris 
îndată stăpânului ei, poruncindu-i 
să trimită la dânsul pe Haritina. 
Stăpânul ei, citind scrisoarea, s-a 
mâhnit foarte mult și, îmbrăcându- 
se în haină aspră, plângea pentru 
dânsa, văzând că nu poate să se 
împotrivească puterii comitelui, 
iar ea mângâindu-1 îi zicea: "Nu te 
mâhni, domnul meu, ci te bucură,

că și pentru păcatele mele și pentru 
ale tale voi fi socotită jertfă bine- 
primită lui Dumnezeu”. Deci zi
când și el: "Pomenește-mă și pe 
mine la Cerescul împărat", o tri
mise la comitul, la care sosind și 
pe Hristos mărturisind, i-au ras 
capul, i-au turnat pe cap jăratic de 
cărbuni aprinși și cu frigări de fier 
înroșite i-au împuns pieptul și 
coastele, apoi i-au legat o piatră 
grea și au aruncat-o în mare și ie
șind vie s-a arătat iarăși comitului 
și mult chinuind-o și scoțându-i 
unghiile de la mâini și de la pi
cioare din rădăcină și dinții, și-a 
dat duhul la Dumnezeu.
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Multi dinitre specialiștii cu studii superioare în creșterea ovinelor au fost dezamăgiți 
& de calitaea târgului. Ei spun că „bursa oilor” a devenit o petrecere cu ciobani.

Ciocnire în lanț 
pe DN 7, la Spini ► Iar au făcut-o de oaie

Autoritățile au muls bugetul de dragul țurcanelor
Circulația rutieră a fost în

greunată, vineri, din cauza unui 
accident de circulație pe DN 7, în 
apropierea localității Spini. Timp 
de șapte ore s-a circulat pe un 
singur sens.

MARIAN N., de 35 ani, din 
județul Galați, în timp ce condu
cea un autotractor din direcția 
Orăștie spre Deva, în localitatea 
Spini, într-o curbă la stânga, pe 
un carosabil umed și pe timp de 
ploaie, nu a adaptat viteza la con
dițiile de drum, a intrat în dera
paj, și a părăsit partea carosabilă 
și s-a oprit în zidul unui imobil 
din partea dreaptă a direcției de 
mers, blocând cu semiremorca un 
sens de mers. CORNELIU R., de 
43 ani, din Galați, în timp ce con
ducea un autotractor, în spatele 
autotractorului menționat mai 
sus, tot în aceeași curbă, nu a 
adaptat viteza la condițiile de 
drum și, pentru a evita impactul 
cu semiremorca aflată pe partea 
carosabilă, a virat la stânga și a 
intrat în coliziune cu autoturis
mul condus de GABRIEL S., de 
39 ani, din Brașov, care se de
plasa din sens opus și pe care l-a 
proiectat într-un stâlp de electri
citate.

în urma evenimentelor ru
tiere, nu au rezultat victime ome
nești, ci doar avarierea 
vehiculelor implicate.

„Evadare” 
din orfelinat

O minoră în vârstă de 15 ani, 
aflată în plasament, a părăsit uni
tatea de ocrotire și nu s-a mai în
tors la orfelinat. Tânăra a primit 
permisiunea de a pleca în oraș 
pentru a-și vizita un unchi. 
Echipa operativă a stabilit, în 
urma verificărilor, că minora a 
plecat din centru în repetate rân
duri fără să respecte programul 
de învoire și a revenit de fiecare 
dată după 2-3 zile. Poliția face in
vestigații pentru identificarea mi
norei și reîncredințarea acesteia 
instituției de ocrotire.

k

O, mă Gheorghe!!!
Un bărbat din Geoagiu a 
uitat, la beție, unde și-a 
lăsat mașina, iar când s-a 
trezit a reclamat poliției că 
i-a fost furată.

Poliția Stațiunii Geoagiu a fost 
sesizată de GHEORGHE C., de 
56 ani, domiciliat în Orașul Geoa
giu, care a reclamat faptul că în 
noaptea de 30 septembrie spre 01 
octombrie, autori necunoscuți i-au 
furat autoturismul proprietate per
sonală, marca DACIA 1310.

Bărbatul a declarat că parcase

Ciobanii și-au scos țurcanele 
la bursă, duminică, la Costești. 
Evenimentul s-a desfășurat în 
nota caracteristică a serbărilor 
publice. Oamenii s-au înghe
suit, ca oile, la mici și la bere. 
Și acum, politicienii au con
certat rapsodii politice alături 
de lăutari la fel de populari 
Dar, spre deosebire de alte pe
treceri câmpenești, la Costești 
behăielile au fost autentice.

Expoziția - târg de la Costești 
de duminică a ajuns la a cincea ediție. 
Potrivit datelor oficiale, la sărbătoarea 
țurcanelor au participat peste o sută de 
ciobani. Puțini dintre ei se pot făli că 
sunt cu adevărat ortomani precum ba
ciul moldovean din baladă. Președintele 
Consiliului Județean, Mircea Moloț, a 

„Armonia” a fost pentru 
câteva ore la Hunedoara

La sfârșitul săptămânii trecute a sosit la Deva torța Ar
moniei și Prieteniei dintre Popoare”, torță purtată de alergători 
de pe cinci continente. Evenimentul face parte din caravana 
World Harmony Run și are loc în fiecare an, sub egida Națiunilor 
Unite. Caravana a ajuns la Deva după ce a trecut prin Petroșani, 
Hațeg și Hunedoara.

La Deva, caravana World Harmony Run a fost întâmpinată 
de un grup de gimnaste conduse de fosta vice-campioană olim
pică Gina Gogean. Caravana World Harmony Run este cea mai 
lungă ștafetă din istorie. Ea a fost fondată de Sri Chinmoy (1931- 
2007), care a dorit să transmită astfel urr mesaj simbolic pentru 
la buna înțelegere între oameni și popoare. Cursa pornește în fie
care an din fața sediului Națiunilor Unite din New York. în acest 
an, traseul este parcurs de o echipă internațională formată din cin- 
sprezece alergători. De la Hunedoara ștafeta a plecat către Cra
iova. (D.Z.)

autoturismul pe o stradă din satul 
Gelmar fără a-1 încuia, iar în inte
rior se afla o borsetă de culoare 
neagră cu actele autoturismului și 
permisul de conducere al poseso
rului.

Partea vătămată a declarat că a 
constatat dispariția autoturismului 
în dimineața zilei de 01 octombrie 
2009, în jurul orelor 06:20, însă nu 
a anunțat imediat Poliția crezând 
că i s-a făcut o glumă proastă.

în urma sesizării, au fost de
marate investigațiile pentru iden
tificarea autorului „furtului” și 
recuperarea autoturismului. In

jurul orelor 19.30 polițiștii au fost 
informați telefonic de către GHE
ORGHE C., că autoturismul dis
părut i-a fost adus acasă de către 
un prieten.

Bărbatul a mai precizat că, în 
seara zilei de 30 septembrie 2009, 
a dat autoturismul în cauză, prie
tenului său pentru unele reparații.

Uitase, însă, acest „amănunt” 
întrucât se afla sub influența bău
turilor alcoolice.

Diana Zlaczki

participat la târg sub acoperire - îmbră
cat într-o haină din piele de oaie - în ca
litatea sa de organizator, iar nu ca 
cioban. Cel mai ortoman cioban dintre 
politicienii județului, Moloț a promis că 
își va expune mioarele la târgul de anul 
viitor. Președintele s-a întors cu bine 
acasă, lăsând în urmă balada Miorița, 
un mit răsuflat din vremuri demult 
apuse.

N-au făcut 
mare brânză

Ciobanii au prezentat și au pus 
în vânzare produse agroalimentare și 
tradiționale specifice zonei. Alături de 
țarcurile oilor s-au așezat meșteri tuciu
rii cu laboșe de tuci.,Târgoveții, veniți 
să vadă frumoasele mioare păzite de 
câinii ciobănești, au putut să guste 
brânzeturile și balmoșul aburind. Unii, 
puțini ce-i drept, au fost interesați sim-

pozionul „Prezentarea de exploatații 
europene de ovine” și au putut cumpăra 
cărți de specialitate, broșuri, reviste sau 
alte materiale de instruire în tainele cio
bănești. Alții, milostivi, au priceput că 
zarul și mămăliga au intrat în recesiune 
pe la stână așa că au aruncat câinor cos
telivi oase și resturi de alimente. Multi 
dinitre specialiștii cu studii superioare 
în creșterea ovinelor au fost dezamăgiți 
de calitaea târgului. Ei spun că „bursa 
oilor” a devenit o petrecere cu ciobani, 
în schimb, primarul comunei Oră- 
știoara de Sus, Viorel Bodea, este mân
dru că în fiecare an sunt tot mai mulți 
participanți la „Târgul - Expoziție Țur- 
cana Românească”. Viorel Bodea a 
capturat și un autograf de la o solistă de 
muzică populară, așa că se poate consi
dera mulțumit de ziua de ieri.

Au făcut o laie

„Târgul - Expoziție Țurcana 
Românească” de la Costești este orga
nizat cu bani publici. Felicitările, masa 
și dansul au fost întreținute cu fonduri 
de la instituții bugetare. îi pomenim la 
spartul târgului ca să nu se simtă ofen
sați că ei sparg banii publicii la vreme 
de restriște și nimeni nu-i bagă în 
seamă. Așadar, au dat darul la nunta 
oilor: Consiliul Local Orăștioara de 
Sus, D.A.D.R. Hunedoara, O.A.R.Z. 
Hunedoara, D.S.V. Hunedoara, 
O.J.C.A. Hunedoara, Prefectura județu
lui Hunedoara și Consiliul Județean 
Hunedoara. Să trăiască și la mulți ani.

Georgiana Giurgiu
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Pentru ca libertatea să aibă sens și să nu se transforme în dominația celui mai tare asupra celor slabi, este ne- 
voie de legi care să stăvilească voința arbitrară. Libertatea are nevoie de un stat de drept puternic 
care să o protejeze, în care să domnească legea și oamenii să nu se afle la bunul plac al conducătorilor.

Societatea democratică
și valorile ei

Democrația este un sistem 
de guvernare caracterizat 
prin participarea cetățenilor 
la procesul de conducere. 
Acest regim politic se defi
nește prin separația puteri
lor în stat, alegeri libere, 
pluralism, respectarea drep
turilor și libertăților oameni
lor, domnia majorității și 

otecția minoritățiilor.

Termenul a fost pentru 
prima dată folosit în urmă cu 
aproximativ 2500 ani și provine 
din limba greacă în care demos 
înseamnă popor, iar kratos în
seamnă putere. Prin democrație 
se înțelege puterea poporului, 
exercitarea puterii de către 
popor. i

Zorii democrației

Prima formă a sa este cea 
militară, în care decizia este luată 
de adunarea bărbaților înarmați 
specifică perioadei de trecere de 
la comuna primitivă la sclava
gism. Se desăvârșește în Atena în 
secolul al VI-lea î.C. și în cel ur
mător, în timpul lui Pericle. Toți 
cetățenii puteau lua parte, în mod 
nemijlocit, la adoptarea decizii
lor de interes public. Se mani
festa ca democrație directă. 
Cetatea era condusă de un Sfat 
și de Adunarea Poporului. Sfatul 
era alcătuit din 500 de membri, 
câte 50 de reprezentanți din fie
care trib teritorial, desemnați 
prin tragere la sorți, pe o pe

rioadă de un an, maximum două 
mandate. Pentru a deveni mem
bru al Sfatului, o persoană tre
buia să fie cetățean atenian, 
având cel puțin 30 de ani și să 
promoveze un examen de mora
litate. Adunarea Poporului este 
alcătuită din totalitatea cetățeni
lor, excepție făcând sclavii, fe
meile și străinii, care nu erau 
considerați cetățeni. Adunarea 
decidea prin majoritate simplă 
asupra oricărei probleme de inte
res public. Judecățile se țineau în 
fața unor jurii alcătuite din 501 
de membri, care luau hotărâri tot 
prin vot majoritar. Democrația 
directă a funcționat aproximativ 
200 de ani. Ea a fost posibilă de
oarece în Atena, numărul cetățe
nilor era mic, iar ia întrunirile 
publice participau, în mod obiș
nuit, mai puțin de jumătate din 
cetățeni. Pe măsură ce comunită
țile s-au dezvoltat din punct de 
vedere demografic, conducerea 
acestora de către toți cetățenii nu 
a mai fost, practic, posibilă. De 
asemenea, Roma Antică a adus 
contribuții importante în organi
zarea politică și administrativă, 
juridică, artă militară, artă, lite
ratură, arhitectură, limbile Euro
pei, iar istoria sa continuă să aibă 
o influență puternică asupra 
lumii moderne. Organizarea re
publicii a rămas pentru democra
ție. Senatul a fost organul 
suprem cu atribuții legislative iar 
puterea executivă era exercitată 
de doi consuli, aleși pentru doi 
ani. Tribunul poporului veghea 
ca legea să fie respectată și drep

turile ctățenilor romani să nu fie 
încălcate.

Democrația 
în Regatul Unit

In epoca modernă, locul 
democrației directe a fost luat de 
democrația reprezentativă, pre
gătirea pentru acest sistem fiind 
făcut de regimul republican 
roman. Primele state democra
tice modeme sunt Marea Brita- 
nie și Statele Unite ale Americii, 
unde s-a trecut la separarea pute
rilor în stat și la alegerea condu
cătorilor. în Marea Britanie, în 
anul 1688, în urma revoluției 
glorioase se instituie monarhia 
constituțională conform căreia 
regele/regina domnește dar nu 
guvernează. Puterea legislativă a 
fost încredințată unui Parlament 
bicameral, Camera Lorzilor și 
Camera Comunelor, ales în mod 
liber de cetățenii cu drept de vot. 
Să menționăm că Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord 
nu are o constituție ci doar o 
sumă de acte constituționale 
adoptate rând pe rând încă din 
timpul lui loan fără Țară (1199- 
1216) din dinastia Plantagenet.

Constituția 
americană

Revoluția americană cu
prinde o serie de evenimente de 
natură politică, economică, mili
tară, organizatorică și legislativă 
petrecute în a doua jumătate a se
colului al XVIII-lea, mai exact 
între 1763 și 1791, care au cul
minat cu apariția unui stat inde
pendent și suveran: Statele Unite 
ale Americii. Aceasta a avut trei 
consecințe importante: cucerirea 
independenței celor 13 colonii 
față de Marea Britanie, recunos
cută oficial prin Tratatul de la 
Versailles (1783), formarea unui 
stat federal continuu deschis ex
pansiunii și formarea unui sistem 
de guvernare al acestei țări bazat 
pe Constituția Statelor Unite din 
1787, care punea bazele unei re
publici federale numită Statele 
Unite ale Americii, în care con
ducerea este bazată pe suverani
tatea poporului și separarea 
tripartită a puterilor în stat legi
slativă, executivă și judiciară.

Revoluția franceză

Este evenimentul care a 
marcat în istoria Franței, trecerea 
la epoca modernă. Ideile liberale 
și naționale propăvăduite de Re
voluția franceză s-au răspândit în 
toată Europa, având ca efect in
tensificarea luptei națiunilor asu
prite împotriva dominației 
străine și afimare democrației ca 
sistem de valori. Revoluția fran
ceză completează șirul marilor 
revoluții ale epocii modeme. în 
secolele următoare, sistemul de
mocratic s-a extins în numeroase 
țări, indiferent de forma lor de 
guvernământ. Statele actuale au 
milioane de locuitori, de aceea 
adunarea tuturor cetățenilor, pen
tru a dezbate diferite probleme și 
pentru a lua decizii cu privire la 
întreaga societate a devenit, 
practic, imposibilă. Cetățenii de
leagă puterea unor reprezentanți 
pe care îi aleg, din rândurile lor, 
pentru a se ocupa de treburile pu
blice. Alegerile legitimează 
dreptul reprezentanților de a de
cide în locul și în njimele popo
rului. Democrația presupune 
existența unor valori, precum: li
bertatea, dreptatea și egalitatea. 
Acestea reprezintă idealuri pen
tru care oamenii au luptat întot
deauna și, în același timp, repere 
pe baza cărora s-au creat nor
mele ce reglementează viața în 
societate.

Oamenii trebuie
să trăiască 
în libertate

De aceea statul democratic 
garantează și promovează liber
tățile personale, în limitele stabi
lite de lege. Cetățenii trebuie să 
aibă dreptul la conduite și opinii 
proprii și totodată, să se bucure 
de securitatea personală, a domi
ciliului și a bunurilor pe care le 
posedă. Ei trebuie să își poată 
exercita libertatea de a se ex
prima, precum și dreptul de a-și 
alege conducătorii și de a decide 
în probleme de interes public. în 
viața de zi cu zi, acestea nu sunt 
ușor de realizat, pentru că, pe de 
altă parte, pe terenul libertății de 
exprimare se pot confrunta valori 
de bază ale democrației: credin

țele religioase, ideile politice ale 
unor cetățeni pot intra în conflict 
cu ale altora. Pe de altă parte, 
anumiți cetățeni ai societății de
mocratice consideră că toate 
ideile ar trebui exprimate, iar 
cele valoroase, dezbătute și puse 
în practică. Există însă și per
soane care consideră că sunt idei 
care incită la violență și ură, iar 
prin urmare, acestea nu ar trebui 
exprimate. Esența democrației o 
constituie participarea cetățeni
lor la viața publică. Aceasta în
seamnă preocuparea cetățenilor 
pentru problemele comunității, 
responsabilitate, interes pentru 
evenimentele sociale majore 
dezbătute de mass-media și chiar 
angajarea politică.

Statul de drept

Libertatea și dreptatea sunt 
valori la care au visat și au sperat 
generații de oameni. Pentru ca li
bertatea să aibă sens și să nu se 
transforme în dominația celui 
mai tare asupra celor slabi, este 
nevoie de legi care să stăvilească 
voința arbitrară. Libertatea are 
nevoie de un stat de drept puter
nic care să o protejeze, în care să 
domnească legea și oamenii să 
nu se afle la bunul plac al^condu- 
cătorilor. Ea nu înseamnă ab
sența autorității, ci se bazează pe 
aceasta. într-un stat democratic, 
oamenilor le șunt recunoscute și 
respectate drepturile, iar autori
tățile intervin atunci când se 
comit nedreptăți. Democrația 
presupune și egalitatea în drep
turi a cetățenilor, a oportunități
lor pe care societatea le oferă, 
egalitatea în fața legii. O socie
tate dreaptă asigură membrilor ei 
șanse egale de reușită în viață, 
fără privilegii și fără discrimi
nări. Egalitatea nu înseamnă uni
formitate. Oamenii se deosebesc 
între ei prin capacități, educație, 
preferințe sau priceperi. Diversi
tatea trebuie acceptată și respec
tată, pentru că este un factor 
important al dezvoltării societății 
și culturii. Pentru ca democrația 
să poată funcționa, membrii so
cietății trebuie să dețină o cultură 
politică specifică. în absența 
acesteia, democrația nu poate su
praviețui, instituțiile democratice 
nefiind suficiente.
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“Știu că, având ini copil, mă voi simți împlinită și voi avea și mai multă putere pentru 
tot ceea ce fac. Vă asigur că voi fi și o mămică exemplu, dar nu voi renunța la politică, 

<2^ pentru că nu vreau să-i dezamăgesc pe cei care m-au creditat cu încrederea lor. "

Monica lacob-Ridzi

Premieră de gală a filmului lui Bobby Păunescu

“Francesca”, primit
cu entuziasm
"Francesca " a avut premiera de gală, joi 
seară, la CinemaPro din Capitală, filmul 
bucurându-se de aplauze la scenă des
chisă, povestea și interpretarea actorilor 
fiind primite cu entuziasm de personalități 
din domenii diverse, de la politicieni până 
la creatori de modă și vedete de televiziune.

După ce lungmetrajul "Francesca" a fost bine 
primit la premiera mondială din cadrul Festivalului 
de Film de la Veneția și, ulterior, interzis în același 
oraș, în urma reclamațiilor făcute de deputata Ales- 
sandra’Mussolini și de primarul Veronei, Flavio Tosi, 
joi seară, la CinemaPro din Capitală, filmul care mar
chează debutul regizoral al lui Bobby Păunescu a 
avut parte de o primire foarte caldă din partea invi- 
taților la premiera de gală.

Intr-o atmosferă destinsă, pe covorul roșu și- 
au făcut apariția, rând pe rând, personalități din do
menii diverse, printre care vedeta de televiziune 
Andreea Esca, creatorul de modă Răzvan Ciobanu, 
politicianul Adrian Cioroianu, regizorul Tudor Giur
giu , producătorul Ada Solomon, criticul de film Irina 
Margareta Nistor și Dan Chișu, directorul onorific al 
festivalului de film DaKINO. Aceștia au fost întâm
pinați de Monica Bârlădeanu, interpreta personajului 
principal al filmului, Francesca, de Bobby Păunescu, 
regizorul peliculei, și de Cristi Puiu, unul dintre pro
ducătorii lungmetrajului.

Deși sala de la CinemaPro nu a fost plină, din 
cauză că accesul s-a făcut doar pe bază de invitație, 
cele circa 400 de persoane prezente la proiecția 
"Francescăi" au aplaudat cu entuziasm filmul, feli
citând-o pe Monica Bârlădeanu pentru prestație și pe 
Bobby Păunescu pentru că a pornit cu dreptul în ca
riera de regizor.

Filmul s-a bucurat de o proiecție discretă, 
fără discursuri oficiale înainte sau după vizionare, re
gizorul prezentându-și doar echipa pe care a mizat 
pentru realizarea acestei pelicule.

Bobby Păunescu:
Eu am avut
o poveste de spus, 
nu m-am gândit 
sg-1 fac film de artă 
sau comercial

După proiecție, Bobby Păunescu a declarat 
că speră ca publicul să-i înțeleagă filmul, care înce
pând de vineri, 2 octombrie, poate fi văzut în cine
matografele din România.

"Eu am avut o poveste de spus, nu m-am gân
dit la absolut nimic. Nu m-am gândit nici să-1 fac

film de artă sau comercial, am încercat să spun o po
veste. Sper să fiu înțeles cu ce am vrut să spun și, cu 
ocazia asta, cred că publicul o să-și dea seama că, de 
fapt, nu este un film care rămâne la nivelul scanda
lului care s-a iscat la început", a spus Bobby Pău
nescu, făcând referire la faptul că lungmetrajul a fost 
interzis la Veneția după ce, în urma proiecțiilor de la 
festivalul de film din oraș, desfășurat între 2 și 12 
septembrie, deputata Alessandra Mussolini, nepoata 
fostului dictator fascist Benito Mussolini, și primarul 
Veronei, Flavio Tosi, au sesizat că există în film anu
mite replici pe care le consideră insultătoare la adresa 
lor.

Chiar în prima parte a filmului, tatăl Frances
căi spune: "Nu ai auzit-o pe acea târfă de Mussolini, 
care-i vrea morți pe toții românii?/ Non hai sentito 
quella puttana della Mussolini che vuole morti tutti 
i romeni?". De asemenea, el face referire la "acel 
idiot de primar al Veronei/sindaco di Verona di 
merda"..

Totuși, discuțiile create în jurul filmului la 
Festivalul de la Veneția au făcut ca interesul distri
buitorilor pentru lungmetrajul de debut al lui Pău
nescu să crească. "Avem opt țări care sunt 
confirmate, dar nu s-a semnat (...) Este destul de cău
tat, sper ca până la sfârșitul anului să avem vreo 20 
de teritorii deja vândute. Vorbim în general de țările 
latine, vorbim de America de Sud, dar, surprinzător, 
și în Anglia și Canada, avem chiar două companii 
care sunt interesate, în fiecare teritoriu", a explicat 
Bobby Păunescu.

El a precizat că, săptămâna viitoare, filmul 
va merge la Festivalul de film de la Pusan, pentru a 
întâlni și piața asiatică. Ulterior, filmul va fi proiectat 
și la alte festivaluri, din Norvegia, Anglia, Argentina 
și Franța. ■

Monica Bârlădeanu, 
interesată să joace 
în lungmetraje 
sau scurtmetraje

•
Și Monica Bârlădeanu speră ca filmul să fie 

primit bine de publicul românesc. "Eu zic că, dacă 
va fi primit cum a fost primit în seara asta, stăm 
bine", a declarat Monica Bârlădeanu, precizând, însă, 
că nu are un precedent pentru a-și da seama de suc
cesul pe care-1 va avea "Francesca". "Nu am cu ce să 
compar, nu am mai avut un film în care am jucat un 
rol principal, în combinația asta, cu Bobby Păunescu 
regizor și Cristi Puiu producător", a spus Monica 
Bârlădeanu. în privința proiectelor sale cinematogra
fice, ea a dezvăluit doar că este în discuții cu regizori 
români, fiind interesată să joace atât în lungmetraje, 
cât și în scurtmetraje.

Fostul ministru al Tineretului și 
Sportului, Monica lacob-Ridzi, 
este însărcinată și spune, într- 
un interviu publicat în numărul 
din octombrie al revistei Tango, 
că, deși și-a dorit întotdeauna

Bebe parlamentar
Monica lacob-Ridzi 

așteaptă un copil
un copil cu soțul ei, Tiberiu, nu Monica lacob-Ridzi.
l-au planificat chiar pentru 
această perioadă.

Monica, în vârstă de 32 
de ani, vorbește în interviu des
pre sarcină, despre familia sa și 
despre cum și-a cunoscut soțul, 
pe Tiberiu lacob-Ridzi. De altfel, 
ea a mers la întâlnirea pentru in
terviul din revista Tango însoțită 
de soțul ei, cei doi ținându-se de 
mână în permanență.

“Sunt însărcinată!
Voi avea un copil!”
Nu am spus încă nimă

nui, am păstrat taina asta ca pe o 
minune, de care ne-am bucurat 
noi mai întâi. Pentru că este o mi
nune, cred că așa a vrut Dumne
zeu, să ne facă să ne oprim o 
clipă din goană și să ne gândim 
la lucrurile cu adevărat impor
tante. Și să avem dreptul la un 
nou început. Ne-am dorit dintot- 
deauna un copil, dar probabil că 
stresul sau viața destul de dificilă 
pe care am avut-o în ultimii ani 
au făcut să nu fie pentru noi o 
prioritate. Ni-1 doream foarte
mult, dar nu-1 planificaserăm 

acum, nici nu ne gândeam la așa 
ceva. Dar este voința lui Dumne
zeu. Noi, oricum, nu ne simțeam 
împliniți fără un copil, nu eram fe
riciți pe deplin. Acum vom avea 
pentru cine să ne luptăm", a spus

Ea a spus că vestea că va 
fi mamă a făcut-o să-și schimbe 
modul de a gândi, însă ea a preci
zat că nu va renunța la politică. 
"Știu că, având un copil, mă voi 
simți împlinită și voi avea și mai 
multă putere pentru tot ceea ce 
fac. Vă asigur că voi fi și o mă
mică exemplu, dar nu voi renunța 
la politică, pentru că nu vreau să- 
i dezamăgesc pe cei care m-au 
creditat cu încrederea lor", a pre
cizat fostul ministru al Tineretului 
și Sportului.

Ea a mărturisit că, din 
cauza sarcinii, se simte rău în fie
care zi. "Nu pot să mănânc 
aproape nimic, nu mai pot să beau 
nici apă, iar medicul deja a înce
put să îmi facă perfuzii. însă mă 
asigură că aceste stări vor dispă
rea la un moment dat și eu număr 
zilele și am încredere că va fi 
bine.. ”. a afirmat Monica lacob- 
Ridzi, precizând că nu are o pre 
ferință în a avea băiat sau fată.

"Noi ne-am dorit dintot- 
deauna doi copii, un băiat și o 
fată. Și mi-am dorit întâi un băiat 
și după aceea o fată, pentru că eu
am un frate mai mare și am simțit 
mereu protecția lui. Dar nu mi-ar 
părea rău nici dacă aș avea întâi o 
fată și, ulterior, un băiat. Bine, re
cunosc, m-aș fi bucurat enorm să 
fie gemeni, dar nu sunt!", a mai 
spus Ridzi.
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“Produsele noastre de panificație sunt gustoase .și sănătoase, produse „ca la mania acasă " l'rem să dăm o 
lecție tuturor celor care cred că pâinea tradițională românească nu mai există. Noi nu facem rabat de la 
calitate, niciun copil nu cumpără ceva de la noi și să nu mănânce cu plăcere! ”

<-»> Vasile Pop

Brutăria „Colina” Deva
oferă pâine și produse de patiserie
fără amelioratori

Brutăria „Colina” din Deva a fost preluată de către 
S.C. DANIVAS S.R.L, lider pe piața panificației din Alba 
Iulia. Vasile Pop, administrator al S.C. DANIVAS S.R.L, 
este foarte încrezător în succesul pe care îl vor avea aceste 
produse naturale pe piața Devei.

Morile Jimbolia livrează făina pentru toate produsele de 
panificație ale S.C. DANIVAS S.R.L, fiind parteneri chiar 
de la începutul activității. Acest parteneriat demonstrează 
seriozitatea de ambele părți și respectul pentru calitate.P Fără concurență

Gust

„Nu ne temem de concurență, pentru că nu avem cu cine 
concura! Produsele noastre de panificație sunt gustoase și 
sănătoase, produse „ca la mama acasă”. Vrem să dăm o 
lecție tuturor celor care cred că pâinea tradițională 
românească nu mai există. Noi nu facem rabat de la 
calitate, niciun copil nu cumpără ceva de la noi și să nu 
mănânce cu plăcere! Păstrăm tradiția românească, ne 
respectăm clienții, oferindu-le o pâine gustoasă și 
sănătoasă, produsă în condiții impecabile de igienă”, a spus 
Vasile Pop, actualul proprietar al brutăriei „Colina”.

Sub noua conducere, brutăria „Colina” lucrează non-stop, 
oferindu-le cetățenilor Devei produse gustoase, la orice 
oră. Se lucrează în trei schimburi, cu un colectiv nou, 
selectat cu grijă, pentru a corespunde noilor standarde de 
calitate. Noii angajați ai brutăriei lucrează în condiții 
;alariale foarte bune, pentru a fi motivați sa mențină 
calitatea produselor. Se muncește sub stricta supraveghere 

I a patronului, care vine zilnic din Alba Iulia.

Brutăria „Colina” va oferi devenilor pâine și produse de 
patiserie, dar și produse de cofetărie, de aceeași calitate și 
gust fără egal, fără amelioratori. „Primim comenzi pentru 
torturi și prăjituri, dar ne-am gândit și la evenimentele mai 
puțin plăcute din viața oamenilor, adică parastase și 
pomeni, astfel încât oferim produsele la prețuri foarte mici 
comparativ cu ceea ce se găsește acum pe piață. 
Considerăm că trebuie să fim alături de clienții noștri și să 
îi ajutăm și în momentele grele. Doar așa vom avea clienți 
fideli, care să se poată bucura de gustul fără egal al 
produselor noastre”, a mai spus Vasile Pop.

O nouă fabrică în Alba
în Alba Iulia, S.C.DANIVAS S.R.L 
construiește o fabrică pentru produse de 
panificație care va avea capacitate de 30 
tone pe zi la pâine și 10 tone pe zi la 
produse de patiserie. O parte din producția 
acestei fabrici va fi direcționată spre piața 
județului Hunedoara, pentru a completa 
producția brutăriei „Colina”.
S.C.DANIVAS S.R.L. dorește să se impună 
ca lider pe piața panificației și în Deva, prin 
calitatea produselor, profesionalism și 
respect pentru consumatori.

Tradiție, calitate, gust fără egal!
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8 Interne “Cel mai bun lucru e să faci lucruri la care nu te aștepți. Eu nu mă așteptam să îmi anunț 
candidatura la Sânnicolau Mare, dar mă bucur că am făcut acest lucru în mijlocul unor oameni 
ca dumneavoastră. Acum știu că este decizia corectă. ”

i=î> Traian Bâsescu

Opoziția mi vrea să pună în discuție reformarea Parlamentului

Contradicții pe tema referendumului
Guvernul invocă, în OUG 103, 
că, potrivit Comisiei de la Ve
neția, dacă parlamentarii sunt 
obligați la un punct de vedere 
despre organizarea unui refe
rendum, atunci trebuie fixat 
un termen de răspuns, iar dacă 
acesta este încălcat, atunci 
"textul va fi supus la vot" fără 
avizul Parlamentului

Guvernul menționează, în 
preambulul Ordonanței, practica euro
peană în materie, concretizată în "rezo
luțiile Comisiei Europene pentru 
democrație, prin drept (Comisia de la 
Veneția), care a adoptat, cu prilejul 
celei de-a 18-a reuniuni din 200o, do
cumentul intitulat «Liniile directoare cu 
privire la organizarea referendumului», 
în care se precizează că, în cazul în care 
Parlamentul are obligația de a transmite 
un punct de vedere cu privire la organi
zarea unui referendum, trebuie să fie 
fixat un termen înlăuntrul căruia Legi
slativul să își dea acest aviz consultativ, 
iar în cazul în care termenul nu este res
pectat, textul va fi supus la vot fără avi
zul Parlamentului".

Referendumul este valabil dacă 
la acesta participă cel puțin jumătate 
plus unul din numărul persoanelor în
scrise în listele electorale permanente, 
se arată în Ordonanță.

Președintele 
României poate 
emite decretul 
privind organizarea 
referendumului

"Punctul de vedere al Parlamen
tului asupra referendumului inițiat de 
Președintele României urmează să fie 
exprimat, printr-o hotărâre adoptată în 
ședința comună a celor două Camere, 
cu votul majorității deputaților și sena
torilor prezenți, în termen de cel mult 
20 de zile calendaristice de la solicita
rea Președintelui. Dacă Parlamentul nu 
își transmite punctul de vedere în ter
menul stabilit (...), Președintele Româ
niei emite decretul privind organizarea 
referendumului după expirarea acestui 
termen, procedura constituțională de 
consultare a Parlamentului conside- 
rându-se împlinită", se arată în Ordo
nanță. Actul prevede că ambele scrutine 
se realizează în cadrul acelorași secții 
de votare, operațiunile electorale fiind 
îndeplinite de către aceleași birouri 
electorale, constituite potrivit legii.

Guvernul hotărăște, de aseme
nea, că operațiunile pentru desfășurarea 
referendumului au loc în circumscrip
țiile electorale și la secțiile de votare, 
organizate potrivit prevederilor Legii 
nr. 35/2008, cu modificările și comple
tările ulterioare, pe baza copiilor de pe 
listele electorale permanente și a celor

lalte liste electorale prevăzute de lege.
Biroul Electoral Central va în

ainta copiile listelor ulterioare perma
nente, respectiv tabelele electorale 
utilizate în cadrul secțiilor de votare 
Autorității Electorale Permanente, care 
le va verifica în vederea depistării even
tualelor voturi multiple, în termen de 60 
de zile de la data referendumului. In si
tuația în care Autoritatea Electorală 
Permanentă va constata existența unor 
persoane care și-au exercitat votul de 
mai multe ori, va sesiza organele de ur
mărire penală.

Guvernul 
a modificat 
legislația în vigoare

*
Șeful statului a solicitat organi

zarea unui referendum pentru Parla
mentul unicameral și pentru reducerea 
numărului de parlamentari, simultan cu 
alegerile prezidențiale, în 22 noiembrie.

Guvernul a modificat, cu avizul 
negativ al MAJ, legislația în vigoare, 
stabilind ca Parlamentul să fie obligat 
în 20 zile să răspundă favorabil solici
tării președintelui de organizare a unui 
referendum, în caz contrar șeful statului 
având dreptul să emită decretul pentru 
referendum.

Surse ministeriale au declarat că 
fostul ministru al Administrației și In
ternelor (MAI), Dan Nica, și reprezen
tanții Ministerului pentru Relația cu

Parlamentul au dat aviz negativ acestei 
ordonanțe de urgență, care modifică 
Legea referendumului, actul normativ 
trecând însă cu avizul Ministerului Jus
tiției.

Geoană spune 
că ordonanța 
e neconstituțională

Potrivit surselor citate, Nica a 
invocat patru acte normative care inter
zic modificarea unei legi organice 
printr-o ordonanță de urgență și fără 
avizul MAI, reprezentanții Secretaria
tului General al Guvernului precizând 

însă că avizul acestui minister este doar 
consultativ.

Președintele PSD Mircea 
Geoană a declarat, joi, că OUG prin 
care Parlamentul e obligat să se pr'- ■ 
nunțe în 20 de zile pe tema refereiK 
mului este neconstituțională, 
menționând că va sesiza Curtea Consti
tuțională.

PNL a depus, vineri, la Avocatul 
Poporului sesizarea cu privire la necon- 
stituționalitatea ordonanței de urgență a 
Guvernului numărul 103, pentru modi
ficarea și completarea Legii 3 din 2000 
privind organizarea și desfășurarea re
ferendumului, cerând o soluție a Curții 
Constituționale.

O lume nebună, nebună...
Retrospeetii^^litică 
a săptămânii

Băsescu și-a anunțat candidatura în vestul extrem

Președintele mai vrea un mandat
Săptămâna se încheie sub 
zodia unui nou guvern. Mo- 
nocolor și redus numeric la 
limita de suportabilitate. La 
centru și în administrația lo
cală continuă cursa nebună 
a schimbării culorii politice. 
Victime: toata suflarea so- 
cial-democrată a secretarilor 
de stat, prefecților, subprefec- 
ților, șefilor de agenții, șefilor 
de deconcentrate.Cam tot ce 
se poate înlocui

Plecat de la guvernare cu 
arme și bagaje, PSD a decis o de
monstrație de forță. Mircea Geoană 
își lansează pentru a treia oară candi

Mai tare decât "programulspațial”
A treia lansare a iui Geoană

Congresul extraordinar reunit al Alianței politice PSD LPC a adoptat, 
vineri, rezoluția de desemnare a președintelui PSD, Mircea Geoană, în calitate 
de candidat la alegerile prezidențiale din toamnă. Rezoluția a fost adoptată în 
unanimitate.

Congresul extraordinar reunit al Alianței politice PSD+PC a avut loc 
la Romaero Băneasa și a fost precedat de ședințe ale Comitetului Executiv 
Național și Consiliului Național ale Alianței.

datura la Președinția României, în 
prezența unui auditoriu de peste zece 
mii de militanți, adunați în București, 
la Romaero. Sunt rostite, cam cu ju
mătate de gură, discursuri mobiliza
toare și. multe, multe acuzații la 
adresa foștilor parteneri, liberal-de- 
mocrații.

Liberal-democrați, care sunt 
peste măsură de ocupați cu schimbă
rile din teritoriu. Despre care se vor 
discuta la o ședință a Colegiului Di
rector al partidului, programată sâm
bătă.

Săptămâna viitoare scena răz
boiului dintre PSD și PD-L se va 
muta la Parlament. Probabil vom 
asista la lansarea candidaturii lui Tra
ian Băsescu pentru un nou mandat. Și 
la o alta: cea a eternului așteptat, 
Sorin Oprescu.

Președintele Traian Bă
sescu și-a anunțat, sâm
bătă, la Sânnicolau Mare, 
județul Timiș, candidatura^ 
la Președinție, în timpul 
unei întâlniri cu fermierii 
din zona de vest a țării

Traian Băsescu a decla
rat, la Sânnicolau Mare, județul 
Timiș, unde participă la o întâl

nire cu fermierii din zona de 
vest a țării, că va candida în 
acest an la Președinție. "Multă 
lume îmi pune întrebări și știu 
că și dumneavoastră aveți între
bări. Probabil una dintre ele 
este dacă voi candida. Vă spun 
că da, voi candida", a spus Bă
sescu. Șeful statului a afirmat 
că nu se aștepta să își anunțe 
candidatura la Sânnicolau 

Mare. "Cel mai bun lucru e sa- 
faci lucruri la care nu te aștepți. 
Eu nu mă așteptam să îmi anunț 
candidatura la Sânnicolau 
Mare, dar mă bucur că am făcut 
acest lucru în mijlocul unor oa
meni ca dumneavoastră. Acum 
știu că este decizia corectă", a 
spus Băsescu. Traian Băsescu 
și-a motivat decizia de a-și 
anunța candidatura la Sânnico
lau Mare prin faptul că face 
acest lucru în mijlocul unor oa
meni harnici. "Investițiile din 
ultimii ani de aici s-au datorat 
și vouă. Capacității oamenilor 
de a genera producție. Sunteți o 
carte de vizită a României prin 
gura celor care au trecut pe aici 
și a investitorilor străini care au 
venit aici. Vreau să vă mulțu
mesc pentru asta și le mulțu
mesc unor oameni harnici", a 
spus Băsescu. La întâlnirea de 
la Sânnicolau Mare participă 
aproximativ două mii de per
soane, atât fermieri, cât și local
nici, anunțul președintelui 
Băsescu fiind primit cu aplauze 
și urale.
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18 prizoniere au fost aduse în trei furgonete la centrul de detenție Ofer, în apropiere 
& de Ramallah (Cisiordania), de unde vor fi eliberate.

Granița cu Rusia rămâne pe Prut

Moldova nu vrea în NATO
R. Moldova nu intentio-♦ 

tează să adere la NATO, 
wce speculații în acest 
tens fiind politizate, a de
clarat ministrul moldovean 
il Apărării, Vitalie Mari- 
tuță, referitor la articolele 
lin presă pe această temă, 
elatează agenția Itar-Tass 
h pagina electronică.

"Problema privind aderarea 
Republicii) Moldova la NATO nu 
o stflă pe agenda actuală, iar spe- 
ulațiile pe această temă sunt poli

tizate", a precizat el.
El a remarcat totodată că 

Alianța este "benefică și avanta
joasă pentru Moldova dacă luăm în 
considerare noile nevoi în dome
niul securității naționale", a expli
cat el. "NATO se transformă într-o 
structură de cooperare pentru a asi
gura securitatea colectivă". Mari- 
nuță și-a exprimat convingerea că 
"în prezent, securitatea oricărui stat 
poate fi asigurată numai prin co
operare întrucât... actualele ame
nințări nu permit garantarea 
unilaterală a securității".

Potrivit oficialului, coopera
rea între republica Moldova și 

NATO se bazează pe principiile 
Parteneriatului Individual al Planu
lui de Acțiuni adoptat de fostul Gu
vern. Acest plan presupune 
reformarea sistemului național de 
apărare și al securității printr-o mai 
bună instruire a personalului și par
ticiparea la misiuni de menținere a 
păcii.

Marinuță pledează pentru 
participarea militarilor moldoveni 
la misiunile internaționale de pace 
sub egida ONU, a Organizației 
pentru Securitate și Cooperare în 
Europa și a altor organizații con
form legislației. 1

Se întâmplă și la case mai mari
O clădire în curs de renovare

•a prăbușit în Praga
Structura de rezistență a unei clădiri de trei etaje în curs de renovare s- 

a prăbușit vineri după-amiază în centrul istoric al orașului Praga, patru mun
citori - doi bulgari și doi ucraineni - fiind prinși sub dărâmături, relatează 
pagina online a agenției Focus.

Potrivit site-ului Novinite.com, deocamdată nu se știe dacă cei patru 
muncitori bulgari și ucraineni au fost scoși de sub dărâmături, iar autoritățile 
cehe nu au comunicat care este starea victimelor.

Israelul eliberează deținute musulmane în schimbul9
unor imagini cu Gilad Shalit

Un schimb tentant
pentru palestinieni

Nouăsprezece deținute pales
tiniene au fost eliberate din 
închisoare vineri dimineața 
în schimbul unei înregistrări 
recente cu militarul israelian 
Gilad Shalit, răpit în Fâșia 
Gaza în 2006.

Prizonierele vor fi eliberate 
jficial de dimineață, după ce autori- 
ățile israeliene vor fi vizionat caseta 
/ideo a ostaticului, constatând că 
icesta a fost filmat recent. 18 prizo- 
îiere au fost aduse în trei furgonete la 
:entrul de detenție Ofer, în apropiere 
le Ramallah (Cisiordania), de unde 
■or fi eliberate. Ultima a plecat spre 
nchisoarea Shikma, din Ashkelon 
sudul Israelului), în vederea transfe- 
ării în Fâșia Gaza, de unde provine.

Reținut în urmă cu peste trei 
mi de grupări armate palestiniene în 
7âșia Gaza, Gilad Shalit (23 de ani) a 
levenit un simbol al Israelului și un 

test al atașamentului statului evreu 
față de militarii săi aflați în captivi
tate.

Gilad Shalit
este sănătos
și vorbește coerent

Militarul israelian Gilad Sha
lit, deținut în Fâșia Gaza din 2006, 
pare a avea o stare de sănătate bună 
și vorbește coerent, potrivit unei în
registrări video primite vineri, a 
anunțat presa israeliană. înregistrarea 
video, care durează două minute, po
trivit unui post de televiziune privat, 
a fost trimisă premierului Benjamin 
Netanyahu. Aceasta urmează să fie 
predată părinților tânărului soldat, 
după ce va fi vizionată și autentificată 
de șeful Statului Major Gaby Ashke
nazi și de responsabilul israelian de 
acest dosar, Hagai'Hadas.

Achiziții condiționate
Arabia Saudită va cumpăra
arme rusești
Arabia Saudită va cumpăra o 
mare cantitate de armament de 
la Rusia, dacă Moscova va re
fuza să livreze sisteme de ra
chete antiaeriene S-300 
Iranului, informează cotidia
nul Vedomosti, citat de pagina 
online a RIA Novosti.

Potrivit unor diplomați aflați la 
curent cu detaliile negocierilor, citați de 
Financial Times, costul pachetului sau- 
dit care face obiectul negocierilor este 
de două miliarde de dolari și va ajunge 
la aproximativ șapte miliarde de dolari 
dacă este completat cu sisteme de ra
chete antiaeriene ultramoderne S-400. 
Contractul de livrare a sistemelor S-300 
Iranului nu depășește un miliard de do
lari. O sursă apropiată de conducerea

Ploile abundente fac victime în Sicilia

Cel puțin 17
Cel puțin 17 persoane au 
murit și 35 sunt dispărute 
din cauza vremii nefavora
bile și alunecărilor de teren

Ministerului rus al Apărării a confirmat 
că negocierile cu Arabia Saudită pri
vind livrările de arme continuă din 
2005, ele referindu-se la tancurile T- 
90S, vehiculele de infanterie BMP-3, 
elicopterele Mi-36 și Mi-17, sistemele 
de rachete antiaeriene Pantsir, Bouk M- 
2E și S-400. Primele contracte pot fi în
cheiate înainte de sfârșitul anului, 
vizând mai întâi elicopterele.

încărcătura 
este practic gata 
de expediere

Un purtător de cuvânt al Roso
boronexport (agenția rusă însărcinată 
cu exporturile de armament) s-a abținut 
să facă orice comentariu privind nego
cierile cu Arabia Saudită și legătura lor 
cu contractul de livrare de sisteme S-

morți și 35 dispăruți
din provincia siciliană Mes
sina, anunță autoritățile lo- 
cale. Treizeci și cinci de 
persoane sunt dispărute, iar 
zece sunt rănite grav, preci
zează Protecția Civilă ita
liană. Numărul sinistraților 
este de cel puțin 415 per
soane.

Primele două victime, doi băr
bați în vârstă de 40 și, respectiv, 70 de 
ani, au fost găsiți în cursul nopții, 
acoperiri de noroi și reziduuri, la 
Giampilieri, în regiunea Messina. 
Protecția civilă nu a precizat pentru 
moment care sunt celelalte două vic
time și cauzele morții lor. "Situația 
este dificilă deoarece am înregistrat 
precipitații de 220-230 milimetri în ~ 
trei-patru ore în unele regiuni din Si

300 Iranului. însă o sursă bine infor
mată din industria de armament a de
clarat că livrarea de sisteme S-300 
Iranului poate fi efectuată în cel mai 
scurt timp, pentru că încărcătura este 
practic gata de expediere, dar livrarea 
sa ește întârziată, în funcție de directi
vele superiorilor. în cazul anulării con
tractului cu Iranul, sistemele S-300 vor 
fi recumpărate cu bani din buget și vor 
completa arsenalul de forțe ale armatei 
ruse, a spus el.

Potrivit unui expert de la Cen
trul de analiză a strategiilor și tehnolo
giilor, Konstantin Makienko, legătura 
între contractul saudit și nelivrarea sis
temelor S-300 Iranului este posibilă, 
deoarece Arabia Saudită știe să profite 
de pe urma importurilor de armament 
în vederea promovării intereselor sale 
de către țările exportatoare.

cilia", a declarat comandantul adjunct 
al protecției civile, Bernardo De Ber
nardinis, afirmând că "cel puțin 20 de 
răniți se află în spitalele din Mes
sina".

Blocați în mașini

Autoritățile se tem totuși că bi
lanțul victimelor ar putea crește, 
unele zone din Sicilia fiind în conti
nuare izolate de restul țării. Legăturile 
dintre sudul orașului Messina și restul 
Siciliei sunt întrerupte, autostrada și 
calea ferată fiind blocate de o alune
care de teren. Capitala Siciliei a fost, 
de asemenea, afectată, mai mulți șo
feri rămânând blocați în mașini din 
cauza condițiilor meteorologice, iar 
serviciul de urgență al unui spital 
fiind inundat.

Novinite.com
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UNIUNEA EUROPEANĂ OFERĂ SPRIJIN PENTRU 

FORMAREA PROFESIONALĂ A ȘOMERILOR

SC Interlog Corn SRL anunță încheierea proiectului .OPTIM - 
Ocupare și Performanță prin Training și Inițiere Antreprenorială”, 
finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul 
PHARE 2006 - Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă.

în cadrul proiectului s-au desfășurat activități de formare profesională 
și de inițiere antreprenorială.
Proiectul a fost implementat de SC INTERLOG COM SRL din Brad în 
parteneriat cu CENTRUL DE AFACERI MASTER din Deva.

I

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 10 luni și a obținut rezultate 
privind reconversia profesională a șomerilor de lungă durată:

- 150 persoane instruite sau calificate în management, contabilitate, 
resurse umane, construcții, calculatoare și turism.

- 70 persoane instruite și testate privind spiritul antreprenorial

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel. 0254606040, 
0254612013, fax 0254606005, e-mail: office@interloq.ro.

Vizitați pagina de internet a proiectului, la adresa www.interloq.ro/cursuri

sc mntriby corn srl
oferă o gamă largă 

de piese și accesorii auto 

pentru toate tipurile 

de autoturisme si camioane.

0y!| *.'r ' > r i ■'

Str. Avram laotu nr 14-16
Itanga CEC, rti-ă-vls Kauftandl, Hunedoara.

Tel/Fax: 0254/716.586

Limă-Vineri- 8-18.30 
Sâmbătă:

PHARE a fost primul 
program de cooperare 
tehnică și financiară al 
Uniunii Europene cu țările 
Europei Centrale și de Est, 
lansat în 1989.
Programul este un 
instrument de pre-aderare, 
având ca scop sprijinirea 
țărilor candidate în vederea 
aderării la Uniunea 
Europeană
România primește anual 
circa 250 M Euro 
prin programul Phare.

Societate comercială angajează

ospătar și paznic

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 
și la telefon 0254.234.448.

Societate comercială angajează

instalatori în instalații de cupru

Salariu atractiv.
Informații suplimentare 

la sediul societății din Deva, 
str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 

și la telefon 0254.234.448.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

angajează vânzători volanți

Informații la telefon:
9

0771 677 031, 0723 071 792, 0743 058 798

TALON DE MICA 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

r- - 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: 
0723071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

> (text maxim 50 de cuvinte)

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

12 luni -108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

I Nume............................................... Prenume.............................................
; Strada......................................................Nr.........Bl..................Sc............
! Ap...... Localitatea.......................................Județul.................................
; C.I. seria.................nr................................................................................
• Eliberat de...................................................................................................
! DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

< Semnătura

i Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
I 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).

< Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea ■ 
; lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, • 
; cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- ; 
I Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)
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Calificarea s-a pierdut joi, în prima zi din turneu Sport
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I
Grupa VI: Rezultate

FUTSAL: CIP Deva a ratat calificarea în elită

Eliminare dramatică în ultimul minut

Iberia Tbilisi - Erebuni Erevan 5-0
CIP Deva - FC Marlene 0-3
FC Marlene - Iberia Tbilisi 0-2
CIP Deva - Erebuni Erevan 9 - 1
FC Marlene - Erebuni Erevan 9-0
CIP Deva - Iberia Tbilisi 5-3

Clasament final:

3
3
3
3

12-2
10-5
14-7
1-23

2
2
2
0

1. Marlene (Olanda)
2. Iberia (Georgia)
3. CIP (România)
4. Erebuni (Armenia)

1
1
1
3

Notă: la egalitate de puncte au contat rezultatele din meciurile directe.
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Un gol primit în ultimul 
minut al ultimului meci 
din turneu, când întreg 
publicul de la Sala Spor
turilor se ridicase în pi
cioare pentru a sărbători 
o calificare miraculoasă, 
a însemnat pentru CIP 
Deva spulberarea visului 
de a reedita performanța 
din sezonul trecut: califi
carea în grupa de elită a 
futsalului european.

Să spunem din capul lo
cului că în proporție covârși
toare calificarea s-a pierdut joi, 
în prima zi din turneu, când CIP 
a cedat surprinzător în fața unei 
echipe olandeze (FC Marlene) 
care a punctat numai în ultimul 
minut în fiecare din cele două 

mitane: o dată în primul și de 
două ori (!) în al doilea. Cum în 
ziua a doua „georgienii” - zece 
din cei 14 jucători din lot sunt 
brazilieni... - de la Iberia Tbilisi 
au învins pe Marlene cu 2 - 0, 
totul s-a jucat în ultima zi atât 
pentru CIP, cât și pentru Iberia. 
Cum FC Marlene nu a avut nici 
o problemă cu armenii de Ta 
Erebuni - formație cu totul sub 
pretențiile unui asemenea tur
neu, învinsă de Iberia cu 5 - 0 și 
de CIP cu 9 - 1 - pe care i-a 
spulberat cu 9 - 0, înaintea me- 
ciului-vedetă de duminică lucru
rile erau cât se poate de clare: 
devenii trebuiau să învingă lide
rul la zi al grupei - Iberia - la 
trei goluri diferență pentru a se 
califica.

Răsturnare 
incredibilă 
de scor

După cum s-a desfășurat 
90% din prima parte a meciului 
de ieri, speranțele lui CIP păreau 
moarte și îngropate: oaspeții au 
deschis scorul în min. 14 și l-au 
majorat patru minute mai târziu, 
când Matei a pierdut o minge în 

terenul propriu și excelentul 
portar Rafael Fabio - care a avut 
nu mai puțin de opt intervenții 
salutare în această partidă - a 
fost învins pentru a doua oară. 
Elevii lui „Sito” Rivera s-au tre
zit însă „din pumni” și a urmat ’ 
un forcing absolut impresionant 
al celor de la CIP.

Mai întâi, Matei a luat o 
acțiune pe cont propriu, a demo
lat apărarea georgiană (brazi
liană) și i-a servit balonul pe 
tavă lui Gherman, care a înde
plinit o formalitate: 1 - 2, cu un 
minut înainte de pauză. Același 
Matei și-a spălat toate păcatele 
când a transformat un penalty, 
acordat pentru a șasea infrac
țiune a oaspeților, cu 20 de se
cunde înainte de pauză. La 
cabine s-a intrat astfel cu un 
egal la care puțină lume mai 
spera la un moment dat.

Forcingul a continuat 
după pauză, dar primul sfert de 
oră a fost fără gol, deși ocazii au 
fost de ambele părți. Ultimele 
cinci minute ale partidei au fost 
realmente de infarct. Introduce
rea lui Prado în prima linie a 
fost una inspirată: mai întâi, 
acesta a „găsit” continuarea per
fectă la o acțiune începută de 

omniprezentul Matei și a pus lui 
Gherman pasa de 3 - 2, în min. 
35, pentru ca min. 36 să „fure” 
la mijlocul terenului o minge 
portarului georgian (excepțional 
însă în intervenții în restul par
tidei) și să înscrie pentru 4-2.

Mai era nevoie de un 
singur gol și acesta a venit cu un 
minut și 45 de secunde înainte 
de fluierul final: Matei găsește 
culoarul de șut pentru o „tor
pilă” care aduce golul 5 și - spe
ram cu toții atunci... -
calificarea între primele 
echipe de pe continent.

Nu a fost să fie, pentru 
că exact cu 60 de secunde în
ainte de sfârșit, la ultimul atac al 
celor din Tbilisi, un balon se ră
tăcește în vinciul porții lui Fabio 
pentru 5-3. Acest ultim gol în
seamnă calificarea celor de la 
Iberia și eliminarea lui CIP, 
oarece la egalitate de puncte - 
între trei formații - criteriul de 
calificare a fost rezultatul me
ciurilor directe: Marlene 3 
puncte, golaveraj 3-2, Iberia 3 
puncte, golaveraj 5-5, CIP 3 
puncte, golaveraj 5-6.

Bogdan BARBU
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