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Pedofilul olandez 
din Petroșani a fost arestat

RELIGIE ^i^ÂgÎn^^I

Sfântul Apostol Toma
Sfântul Apostol Toma, numit și Geamănul, era 

din cetatea Galileii și era pescar. A avut fericirea de 
a trăi pe vremea Mântuitorului Hristos, de a-L cu
noaște, de a crede în EL și de a-L urma. Drept 
aceea, a și fost el ales de Hristos și numărat între 
cei doisprezece ucenici ai săi. Evanghelia vorbește 
de căderea lui Toma, adică de îndoiala lui Toma, de 
a crede că Domnul a înviat din morți.

ADMINISTRAȚIE ^^PAGIN^

Până în data de 24 noiembrie a c., comer- 
cianții de carburanți care nu vor fi autorizați își vor 
opri activitatea. Conform unui ordin al Președintelui 
ANAF, toate societățile comerciale care se ocupă cu 
vânzarea combustibililor sunt obligate să se autori
zeze în vederea acestei activități comerciale.

I Sindicatele sunt în sezonul 
•j grevelor de toamna
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Tradiție, calitate, gustfâră egal 
Brutăria „Colina” Deva oferă 
pâine și produse de patiserie fără 
amelioratori.

Brutăria „Colina” din Deva a fost preluată de S.C. 
DAN1VAS S.R.L, lider pe piața panificației din Alba 
I-'îa, Vasile Pop, administrator al S.C. DANIVAS 

.L, este foarte încrezător în succesul pe care îl vor 
ivea aceste produse naturale pe piața Devei. La „Co
lina” se acordă o atenție deosebită calității, producția 
fiind supravegheată constant de conducere.

OIOI
Nelly Furtado refuză 
apariția în Playboy
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pentru meciurile cu Serbia 
Insulele Feroe

Cei mai radicali dintre sindicaliști 
au fost cei din învățământ, toate școlile 
din județ fiind închise. O treime din per
sonalul medical afiliat Federației Sanitas 
a asigurat funcționarea serviciilor de să
nătate în cadrul Spitalului Județean. Au 
funcționat aproape în regim normal sec
țiile de Urgență, Terapie intensivă, Ne- 
onatologie, Pediatrie și Dializă. Au fost 
internate doar cazurile urgente. De ase
menea, au lucrat cei din cadrul Direcției 
de Sănătate Publică a județului Hune
doara (DSP) și Centrul de Transfuzie 
Sanguină Hunedoara. Medicii din Dis
pensarul Policlinic Deva, afiliați altor fe
derații sindicale, nu s-au alăturat 
protestului. Ceilalți sindicaliști din sănă
tate s-au aflat în grevă de solidaritate cu 
întreruperea activității. Sindicatul a res
pectat toate prevederile legale, existând 
contacte permanente cu conducerea insti
tuției, căreia i-au fost puse la dispoziție 
listele cu cei aflați în grevă. Sindicaliștii 
din sistemul financiar au strâns semnă
turi pentru grevă de la 85% dintre sala- 
riații din județ. Forma de protest 
adoptată a fost greva generală la locul de 
muncă. La Trezorerie au fost efectuate 
doar operațiunile de urgență, iar cei care 
au solicitat efectuarea de operațiuni cu
rente au fost refuzați.

Acțiunile sindicaliștilor vor conti
nua mâine, de Ziua Mondială a Muncii 
Decente, printr-un miting organizat la 
București de marile Confederații Sindi
cale. La miting vor participa și sindicali
știi hunedoreni de la CNSLR Frăția și 
Blocul Național Sindical (BNS) cu câte 
200 de persoane, iar cei de la „Sanitas ” 
cu 55 de protestatari. „în funcție de răs
punsul guvernanților, vom decide care 
vor fi pașii următori", declară Ovidiu 
Morcan, președintele BNS Hunedoara.
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Editorial de Bogdan Barbu

România devine 
Tara lui Moebius 
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Nu am resimțit niciodată entuziasmul 
unui matematician pur-sânge în fața „benzii lui 
Moebius”: experiența cu foaia de hârtie care se 
torsionează la 180 de grade și i se unesc cape
tele pentru a deveni (teoretic!) unidimensională 
din bidimensională nu mi se pare nimic mai 
mult decât o scamatorie ieftină. Toată falsa 
spectaculozitate a acestei probleme pleacă de la 
definiție, una evident desprinsă de realitate: se 
presupune foaia de hârtie a fi bidimensională,

adică i se neglijează grosimea. Or, dacă în 
matematica pură pot exista corpuri bidi
mensionale, în viața reală nu avem parte
decât de corpuri în trei dimensiuni. Hârtia 
- fie că se află în poziția ei „firească”, 
plană, fie că e răsucită ca să formeze 
banda lui Moebius - are și o a treia dimen
siune, grosimea, chiar dacă ea e mult mai 

mică în raport cu celelalte două, lungimea și 
lățimea, deci „matematic” e neglijabilă. Deci, 
oricum am întoarce-o, practic orice corp are o 
singură suprafață, definită după cele trei (nu 
două, nu una!) dimensiuni spațiale. Cel mai bun 
exemplu: o bucată de plastilină nu are decât o 
singură suprafață, indiferent că e modelată în 
formă de sferă sau cub, e aplatizată ori rămâne 
imorfă.

România anului de grație 2009 are două 

fețe, aidoma unei coli de hârtie. Nu există însă 
două Românii diferite, una a celor bogați și alta 
a celor săraci, a celor de sus și a celor de jos, a 
oamenilor cinstiți și a hoților, a demnitarilor și 
a solicitanților, a patronilor și a angajaților, a 
policienilor și a votanților, a celor buni și a celor 
răi - sau oricum vreți să faceți împărțirea. Este 
una singură, în care vrând-nevrând trăim cu 
toții, cei enumerați mai sus, și nu o putem tor
siona numai ca să se potrivească cu părerea 
celor care vor să vadă numai cele două fețe apa
rent ireconciliabile.

Teoretic se poate orice, chiar și să trăim 
într-o Românie a lui Moebius. Practic însă, este 
o operațiune posibilă numai fie unei imperfec
țiuni de definiție, fie unei erori de percepție.
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Prognoza meteo în județul Hunedoara 
*^> Horoscopul zilei

Marți, 6 octombrie 2009 .

► DN 68 Hațeg - Totești

► DN 68 Păciișa - Sarmizege- 
tusa

► DN 68 și DN 66 Hațeg

► DJ 705 Geoagiu-Gelmar

► DJ 107A Geoagiu-Rapoltul 
Mare-Hărău

► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sân- 
tuhalm

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

► Deva - Calea Zarandului, 
B.dul 22 Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, 
Zam

► DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, 
Săcămaș

► Lupeni pe DN 66A și B-dul 
Nicolae Titulescu

Salată
Retetitr zilei
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cu pește 
afumat

650 g cartofi (3 cartofi medii), o 
conservă de porumb de 200 g, 2 cas
traveți murați, 200 g pește afumat 
(batog), 4 linguri maioneză, piper

Ingrediente:

Mod de preparare:

Se fierb cartofii sau se coc la mi
crounde 10-12 minute la putere ma
ximă (se întorc o dată după 7 
minute). Se curăță de coajă și se taie 
cubulețe cu latura de aproximativ 1 
cm.

Porumbul se stoarce și se pune 
.rtpeste cartofii tăiați. Castraveții se 

taie cubulețe mici și se storc. Peștele 
se curăță *de piele și de oase, se taie 
bucățele mici sau se rupe cu mâna.

Se adaugă maioneza și piperul 
alături de pește și castraveți și se 
amestecă bine. Se poate lăsa o 
noapte la frigider ca să se întrepă
trundă gusturile.

Amji^area 
radarelor

► PROGNOZA METEO

ZIUA NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 13 19

Petroșani: 13 19

Hunedoara: 13 19

Hațeg: x 13 19

Brad: 13 18

Orăștie: 13 19

*

MIN MAX

Deva: 10 14

Petroșani: 8 12

Hunedoara: 10 14

Hațeg: 10 13

Brad: 10 13

Orăștie: 10 14
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► HOROSCOP

Cei născuți in Fecioară continuă să dea întâietate rațiunii, igno
rând ceea ce simt, provocând partenerul de cuplu și pe cei apro- 
piați. In ultimul timp vă preocupați mai mult de carieră, dar tindeți 
să și exagerați. Veți conștientiza tot felul de greșeli pe care le-ați

Devenifi nemulțumiți la locul de muncă sau apar tot felul de pro
bleme ce vă pot dăuna imaginii: atacuri de la competitori sau de la 
persoane invidioase alături de care munciți. Dacă vă merge bine 
din punct de vedere profesional, s-ar putea să deranjați și apar 
conflicte. Totuși, astrele vă oferă ocazia de a vă valorifica potenția
lul creativ și intelectual.

Cei născuți în Taur pornesc din start cu probleme de imagine. In 
plus, nu reușiți să vă concentrați din pricina problemelor personale 
sau din cauza unor lipsuri care vă bântuiau. Veți fi în continuare 
nemulțumiți la locul de muncă și chiar aspectele acestei săptămâni 
vă pot ispiti să vă revoltați la serviciu.

Vă veți confrunta în continuare cu obstacole când vine vorba de 
călătorii, de relația cu străinătatea sau cu autoritățile. Dar oricum, 
sunteți mult mai deschiși în spre dialog, așa că vi se va oferi ocazia 
de a vă implica în tot felul de colaborări, asocieri sau parteneriate 
benefice planului financiar ori care vă pot aduce popularitate.

Veți fi mult mai deschiși în spre dialog, fapt ce vă oferă ocazia de 
a armoniza relațiile colegiale sau cu superiorii. Se anunță compli
cații dacă plecați la drum, însă dacă veți alege să rămâneți, puteți 
înregistra succese materiale, câștiguri neașteptate sau găsiți per
soane care să vă sprijine.

Tranzitele acestei perioade vă îndeamnă sau vă cer să fiți mai 
responsabili, să vă maturizați din punct de vedere emoțional, să ar
monizați relațiile personale, în special relația cu soțul/soția sau co
piii. Trebuie să vă revizuiți comportamentul în aceste domenii, 
precum și în privința planului profesional și cel financiar, să obți
neți bani sau faimă pe căi absolut corecte.

jacul și veți încerca să schimbați anumite atitudini.

► 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: îmi puteți da câteva informații 
despre cursele de hipopotami în Aus
tralia? (USA)

R: A-fri-ca este continentul acela

în forma de triunghi la sud de Europa. 
AUSTRALIA este insula aceea mare 
din mijlocul Pacificului, care nu are... 
sau mai bine nu. Sigur, hipopotamii 
se întrec în fiecare marți noapte în 
Kings Cross. Veniți dezbrăcat.

© © ©
I: în care direcție este nordul în 

Australia? (USA)
R: Stați cu fața la Sud, apoi răsu-
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Aveți în continuare probleme în relația cu frații sau cu rudele 
apropiate. Nu se poate spune cum că ați fi favorizați de astre nici 
când vine vorba de bani, sau de noțiunea de bani. Iese la iveala 
materialismul sau posesivitatea unora dintre voi, sau tot felul de 
excese — și nu doar în privința banilor.

Cei născuți în Scorpion vor trebui să realizeze faptul că nu toți 
din jurul lor le sunt dușmani. De asemenea, să facă o selecție i 
aceștia, pentru a nu le face rău unor persoane nevinovate. Toto
dată trebuie să încercați să vă rupeți de anumite atitudini din tre
cut, precum și de rigiditate, și să deveniți ceva mai generoși.

Vă simțiți marginalizați sau prea puțin apreciați pentru ceea ce 
faceți. Insă va trebui să vă adaptați și în același timp să acceptați 
că ceilalți nu gândesc la fel ca voi, că sunt diferiți și că au dreptul 
la propria lor părere. Apar tot felul de încurcături care vă vor 
enerva, mai ales dacă plecați la drum.

în perioada următoare cei născuți în Capricorn se vor confrunta 
cu mari schimbări de mentalitate, comportament sau își vor stabili 
noi idealuri în viață, în concordanță cu identitatea lor. Trebuie să 
realizați că sunteți în stare să vă afirmați, fără a vă lăsa influențați 
de anturaj sau fără a ține cont de critici și piedici de tot felul.

Voi sunteți supuși de ceva vreme unor fluctuații financiare și sen 
timentale din cauza tendinței spre materialism și a nevoii exagerat 
spre acumulare. Insă trebuie să schimbați acest comportament, 
dând dovadă de generozitate dezinteresată, pentru că doar atunci 
veți beneficia de sprijinul unor persoane ce vă pot influența în him 
destinul și personalitatea.

Până acum ați avut tendința de a vă folosi de cei apropiați pen- • 
tru avă atinge scopurile, însă începând de azi parteneriatele vor J 
supuse unor schimbări neplăcute, în urma cărora veți pierde bani 
sau cu totul altceva, exact pentru a observa greșelile pe care le-ați 
făcut și pentru a renunța la tot felul de orgolii, egoism ori interese

ciți-vă cu 180 grade. Contactați-ne 
când sosiți și vă vom da și restul de
taliilor.

© © ©
I: îmi puteți trimite programul Co

rului de băieți din Viena (Vienna 
Boys' Choir)? (USA)

R: Austria este țara aceea micuță 
învecinată cu Germania, a care... sau 
mai bine nu. Sigur, Vienna Boys

Choir cântă în fiecare marți noapte 
în Kings Cross, imediat după cursa c 
hipopotami. Veniți dezbrăcat.

© © ©
I: Există supermarket în Sidney 

laptele se găsește pe tot parcurs 
anului? (Germania)

R: Nu, noi suntem o civilizat 
pașnică de vânători/tăietori de lemn 
Laptele este ilegal.
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“Am înaintat deja Guvernului documentul care mi-a fost remis de către
& sindicaliști. Am convenit de comun acord că situația socială explozivă din prezent 

își are rădăcinile în politicile promovate cu ani în urmă.”
c»> Dorin Gligor

Sindicatele sunt în sezonul
grevelor de toamnă

> 1/ doilea episod din cadrul ac
țiunilor de protest ale sindica
telor s-a desfășurat ieri, când 
circa 10.000 de sindicaliști din 
sistemul bugetar, la nivel jude
țean, au intrat în grevă. Cea 
mai mare parte a greviștilor 
fac parte din sindicate afiliate 
Confederației CNSLR - Frăția, 
care grupează Federații Sindi
cale din Învățământ, Sănătate, 
Ffianțe și Funcționari Publici

în cadrul instituțiilor publice din 
județ, greviștii au apelat la diverse 
forme de solidaritate, mergând de la în
cetarea totală a activității - cum s-a în
tâmplat în învățământ, până la greva 
japoneză - formă de protest adoptată de 
angajații Oficiului de Cadastru și Publi- 
< e Imobiliară Hunedoara (OCPI), 
sau la greva de solidaritate cu desfășu
rarea normală a activității - la Primăria 
Deva și la Consiliul Județean Hune
doara.

Revendicările sindicaliștilor au 
fost aceleași ca și la acțiunea de piche
tare a sediilor partidelor politice de săp
tămâna trecută: renegocierea în regim 
de urgență a Legii cadru privind salari
zarea unitară a personalului plătit din 
fonduri bugetare, stoparea disponibili
zărilor din sectorul bugetar, renunțarea 
a acordarea concediului fără plată for
țat.

Noul prefect 
a discutat 
cu sindicaliștii

Cea mai „vizibilă” dintre acțiu
nile de protest a fost pichetarea Prefec
turii Hunedoara de către un grup de 
circa 40 de sindicaliști aparținând Fe
derației Naționale a Sindicatelor din 
Administrație (FNSA). în jurul orei 
11.45, protestatarii au fost primiți de 
către Dorin Gligor, prefectul județului, 
căruia i-au remis o petiție care cuprinde 
revendicările sindicale. în cadrul discu
ției, care a durat circa 45 de minute, re
prezentanții sindicaliștilor au propus ca 
disponibilizările preconizate în siste
mul bugetar să-i vizeze pe cei care sunt 
în pragul pensionării și pe pensionarii 
care ocupă posturi în sistemul bugetar, 
după cum afirmă loan Tutunaru, lider 
în cadrul FNSA.

Pe de altă parte, Dorin Gligor, 
prefectul județului Hunedoara, a afir
mat că „din nefericire, prima mea zi în 
noua funcție s-a sincronizat cu protes
tele sindicale. Voi avea grijă să acționez 
în așa fel încât cel care îmi va urma în 
această funcție să nu mai fie pus în si
tuația în care am fost pus eu”. în ceea 
ce privește discuțiile purtate cu sindica
liștii, prefectul spune că: „Am înaintat 
deja Guvernului documentul care mi-a 
fost remis de către sindicaliști. Am con
venit de comun acord că situația socială 
explozivă din prezent își are rădăcinile 
în politicile promovate cu ani în urmă. 
Soluția ar fi încheierea unui pact social 
care să permită Guvernului elaborarea 
unei strategii de perspectivă, care să 
aibă în vedere inclusiv generațiile mai 
noi, respectiv pe tinerii absolvenți, ex
cluși din sistem în acest moment”.

Vor model economic 
din țările avansate

Lacrima Minișca, Președintele 
CNSLR „Frăția” la nivel județean, a ur
mărit desfășurarea acțiunii de protest în 
cadrul unor instituții publice, consta
tând că, în general, a fost respectată 
chemarea la grevă. în opinia sa, guver
nele altor țări au gândit o strategie de 

reașezare a economiei, iar Sindicatele 
și Patronatele au căzut de acord să ofere 
protecție socială prin reducerea timpu
lui de lucru de la 8 la 6 ore, până la sfâr
șitul anului, slăbind astfel presiunea 
asupra bugetului.

„în urma informărilor periodice 
pe care le am în cadrul colaborării cu 
Federația Verdi din Germania, părerea 
mea este că ajutorul de șomaj ar trebui 
să fie acordat celor care urmează să fie 
disponibilizați, iar aceștia să fie angre
nați în lucrările de infrastructură. De 
asemenea, ar fi necesară revitalizarea 
economiei prin sprijinirea IMM-urilor, 
pentru că doar așa putem progresa. Ex
periența țărilor avansate care au mai

traversat perioade similare ne arată că 
acestea sunt soluțiile de ieșire din 
cțiză”, afirmă liderul CNSLR Frăția. 
„Situația este extrem de gravă la nivelul 
județului, numai în ultima lună fiind 
disponibilizați 11.000 de salariați din 
toate sectoarele de activitate econo
mică, iar șomajul a cunoscut o adevă
rată explozie în ultimele trei luni”, a 
mai adaugat Minișca.

Școlile închise, 
o parte din medici 
la datorie

Cei mai radicali dintre sindica
liști au fost cei din învățământ, toate 
școlile din județ fiind închise. O treime 
din personalul medical afiliat Federației 
Santeas a asigurat funcționarea servicii
lor de sănătate în cadrul Spitalului Ju

dețean. Au funcționat aproape în regim 
normal secțiile de Urgență, Terapie in
tensivă, Neonatologie, Pediatrie și Dia
liză. Au fost internate doar cazurile 
urgente. De asemenea, au lucrat cei din 
cadrul Direcției de Sănătate Publică a 
județului Hunedoara (DSP) și Centrul 
de Transfuzie Sanguină Hunedoara. 
Medicii din Dispensarul Policlinic 
Deva, afiliați altor federații sindicale, 
nu s-au alăturat protestului. Ceilalți sin
dicaliști din sănătate s-au aflat în grevă 
de solidaritate cu întreruperea activită
ții. Sindicatul a respectat toate prevede
rile legale, existând contacte 
permanente cu conducerea instituției, 
căreia i-au fost puse la dispoziție listele 
cu cei aflați în grevă. „Situația a fost si
milară în tot județul”, afirmă Lucia Vin- 
tilă, liderul de la „Sanitas”. Sindicaliștii 
din sistemul financiar au strâns semnă
turi pentru grevă de la 85% dintre sala- 
riații din județ. Forma de protest 
adoptată a fost greva generală la locul

de muncă. La Trezorerie au fost efec
tuate doar operațiunile de urgență, iar 
cei care au solicitat efectuarea de ope
rațiuni curente au fost refuzați.

Protestele continuă 
la București

Acțiunile sindicaliștilor vor con
tinua mâine, de Ziua Mondială a Mun
cii Decente, printr-un miting organizat 
la București de marile Confederații Sin
dicale. Lista revendicărilor este mai 
lungă, protestatarii solicitând următoa
rele: salariul minim pe economie garan
tat în plată să fie de 740 lei în 2010 și 
să ajungă la 1.300 lei în 2014, această 
sumă reprezentând 50% din salariul 
mediu pe economie; modificarea Legii 
salarizării unitare în sistemul bugetar 
prin refacerea grilelor de salarizare în 
conformitate cu principiile și criteriile 
convenite inițial; dezvoltarea econo
miei naționale prin investiții în econo
mie și susținerea unităților economice; 
încheierea „Pactului pentru ocupare” 
referitor la crearea de noi locuri de 
muncă stabile și protecția lucrătorilor; 
asigurarea protecției lucrătorilor aflați 
temporar fără loc de muncă; majorarea 
pensiilor. La mitingul de la București 
vor participa și sindicaliștii hunedoreni 
de la CNSLR Frăția și Blocul Național 
Sindical (BNS) cu câte 200 de per
soane, iar cei de la „Sanitas” cu 55 de 
protestatari. „în funcție de răspunsul 
guvernanților, vom decide care vor fi 
pașii următori”, declară Ovidiu Mor- 
can, președintele BNS Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

-^Sfântul Zilei------
Sfântul Apostol Toma

Sfântul Apostol Toma, 
numit și Geamănul, era din ceta
tea Galileii și era pescar. A avut 
fericirea de a trăi pe vremea Mân
tuitorului Hristos, de a-L cu
noaște, de a crede în EL și de a-L 
urma. Drept aceea, a și fost el ales 
de Hristos și numărat între cei 
doisprezece ucenici ai săi.

Evanghelia vorbește de că
derea lui Toma, adică de îndoiala 
lui Toma, de a crede că Domnul a 

înviat din morți, atunci când toți 
ceilalți Apostoli îi mărturisesc lui 
că Domnul a fost văzut de ei toți 
înviat și viu, că a vorbit cu ei. 
Toma nefiind de față în ceasul 
acela, le-a zis: "Dacă nu voi 
vedea, în mâinile Lui, semnul cu
ielor și dacă nu voi pune mâna 
mea în coasta Lui, nu voi crede" 
(loan, 20, 25).

Dar, din rânduiala lui Dum
nezeu, îndoiala aceasta a lui 
Toma, a dus la sporirea cu și mai 
multă putere a credinței în Bise
rica lui Hristos. în adevăr, după 
opt zile, ucenicii fiind adunați în 
același loc și fiind și Toma cu ei, 

S-a arătat iarăși Domnul înviat și 
a zis lui Toma: "Adu degetul tău 
încoace și vezi mânile Mele și adu 
mâna ta și o pune în coasta Mea 
și nu fi necredincios, ci credin
cios" (loan, 20, 27). Și Toma a pi
păit și s-a încredințat. Și birhit de 
adevărul învierii Domnului, a stri
gat fericit și înspăimântat: "Dom
nul meu și Dumnezeul meu!" 
(loan, 20, 28). în acest chip, cu și 
mai mult temei, s-a propovăduit 
învierea Domnului, ca El, adică 
nu cu alt trup, ci cu același trup al 
Său, cu care a pătimit și a murit, 
cu acela și a înviat deschizând ast
fel lumii și nouă tuturor, drumul 

învierii.
După înălțarea la cer a 

Domnului și după primirea Duhu
lui Sfânt, trăgând Sfinții Apostoli 
la sorți încotro să propovăduiască 
fiecare, Sfântului Toma i-a căzut 
sortul să meargă în India. Deci, a 
semănat Apostolul cuvântul lui 
Dumnezeu, la mideni, la parteni și 
la indieni, și pe mulți i-a creștinat, 
întemeind biserici. Și a fost ucis 
Sfântul Apostol Toma, străpuns 
de ostași cu sulițe, la porunca unui 
rege păgân, primind astfel și cu
nuna muceniciei, iar moaștele lui 
s-au aflat multă vreme la Edesa.
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în arhiva foto a pedofilului sunt minori de origine română, în special din Petroșani 
și Constanța, cu care acesta întreținuse raporturi sexuale și care erau fotografiați 
în ipostaze pornografice.

La volan 
fără permis

Un tânăr din Călan este 
cercetat în stare de libertate pen
tru că a condus mașina fără să 
aibă carnet de conducere. MAR
CEL C., de 26 ani, fără antece
dente penale, a fost depistat de 
polițiștii hunedoreni, în data de 
03 octombrie, conducând un au
toturism pe strada Trandafirilor, 
din municipiul Hunedoara, fără a 
poseda permis de conducere. 
Pentru fapta sa, tânărul s-a ales 
cu dosar de cercetare penală pen
tru conducere pe drumurile pu
blice a unui autovehicul fără a 
poseda permis de conducere.

O bătrână 
a fost lovită 
pe “zebră”

Tot duminică, pe strada 
Iuliu Maniu din Deva, SIMO- 
NEL V., de 38 ani, din Deva, în 
timp ce își conducea autoturis
mul, nu s-a asigurat la efectuarea 
manevrei de mers înapoi și a ac- 
cidentat-o pe FLORICA M., de 
79 ani din municipiu, care tra
versa regulamentar pe trecerea 
pentru pietoni. Polițiștii au întoc
mit un dosar de cercetare penală 
pe numele șoferului imprudent 
pentru comiterea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Accident 
rutier 
la Hunedora

Dumincă, pe strada Victo
riei din municipiul Hunedoara, 
conducătorul unui autoturism, 
IOAN B., de 49 ani, a pătruns pe 
sensul opus de mers și a intrat în 
coliziune frontală cu autoturis
mul condus regulamentar de 
MIHAI S., de 35 ani. în urma ac
cidentului, conducătorul auto 
MIHAI S. a suferit leziuni 
ușoare.

rp A, wTanara . 
lovită 
de mașină 
în Petroșani

Tot ieri, de această dată în 
municipiul Petroșani, pe strada 
Mihai Eminescu, conducătorul 
unui autoturism, DUMITRU N., 
de 41 ani, din Petroșani, a sur- 
prins-o și a accidentat-o ușor pe 
PAULA V., de 22 ani, din muni
cipiu, care s-a angajat în traver
sarea străzii prin loc nepermis și 
fără să se asigure.

Pedofilul olandez din Petroșani a fost arestat
Pedofilul olandez cu cetățenie 
birtanică a fost prins sâmbătă 
noaptea la București Cel puțin 
20 de minori din Petroșani au 
fost victimele pedofilului olan
dez. La percheziție, polițiștii au 
descoperit o adevărată arhivă 
pornografică cu copiii cu care 
facea sex. Pedofilul avea doc
torat în filozofie și lucra pe 
post de consultant pentru firme 
multinaționale.

Polițiștii din cadrul Serviciului 
de Combatere a Criminalității din Hu
nedoara și Alba Iulia au organizat o ac
țiune la București care a avut drept scop 
prinderea în flagrant a unui olandez 
despre care existau informații ca se află 
în România în “scop de turism sexual”.

Filozofia lui era 
sexul cu minori

Despre olandez se mai știa că ar 
fi întreținut raporturi sexuale cu mai 
mulți minori din Valea Jiului. Astfel, în 
noaptea de sâmbătă spre duminică, ofi
țerii de poliție l-au surprins pe olandez 
într-un apartament situat in zona Pieței 
Unirii în timp ce se pregătea să întrețină 
raporturi sexuale cu doi minori din Pe

împreună pentru copil
Fundația Conexiuni din Deva 
se ocupă de 16 copii necăjiți 
printr-un proiect numit „ÎM
PREUNĂ PENTRU COPIL”, 
proiect susținut financiar de 
Primaria Municipiului Deva.

Minorii care au fost preluați în 
proiect provin din familii aflate în di
ficultate, care fie sunt orfani, fie trăiesc 
într-o sărăcie cruntă. “Noi suntem o or
ganizație neguvemamentală și ne 
bazăm în mare măsură pe voluntariat, 
cu precădere pe ajutorul cadrelor di
dactice de la Colegiul Transilvania 
care acordă meditații copiilor înscriși 
în proiect. De asemenea, există elevi 
generoși care ne ajută în educarea mi
norilor”, declară Felicia Groza, coor
donatorul proiectului.

troșani. După identificarea pedofilului, 
polițiștii au constatat ca el s-a născut în 
Anglia și este cetățean al Regatului 
Unit, cu rezidența în Amsterdam 
(Olanda). Pedofilul este doctor in filo
zofie și a profesat ca și consultant de 
afaceri pentru o companie multinațio
nală.

își racola victimele 
din zonele sărace

Din probele administrate în 
cauză a reieșit faptul că pedofilul a 
venit pentru prima data în România, la

Copiilor li se oferă 
o masă caldă 
la prânz

Copiii incluși în proiect benefi
ciază de servicii sociale gratuite. Fun
dația le oferă o masă caldă la prânz. în 
cadrul orelor de lucru cu copiii, specia
liștii Fundației-îi ajută pe micuți să 
aibă încredere în ei, să știe că nu sunt 
singuri pe lume. “Dacă copiii trăiesc în 
încurajare, ei învață să fie încrezători. 
Dacă trăiesc în apreciere, ei învață să 
aprecieze. Trăind în acceptare, ei în
vață să găsească dragostea în lume. 
Dacă copiii trăiesc în cinste și dreptate, 
ei învață ce înseamnă adevărul Și jus
tiția”, așa sună mesajul cu care au fost 

Petroșani, în cursul anului 2008, prin 
intermediul unui cetățean roman, iar 
scopul călătoriei sale a-fost turismul se
xual. Cu ajutorul mai multor localnici 
din Valea Jiului, olandezul a ajuns sa 
cunoască și să întrețină raporturi se
xuale cu peste 20 de tineri de sex mas
culin cu vârste cuprinse între 14 si 18 
ani. Actele sexuale s-au petrecut într-un 
apartament închiriat în acest scop. Ul
terior, începând cu anul 2009, pedofilul 
și-a racolat vicimele din Craiova, Con
stanța și București. Pentru fiecare par
tidă de sex pedofilul le oferea minorilor 
bani sau alte foloase. Prețul era nego

întâmpinați cei 16 minori aflați în di
ficultate. *

Săraci și vanitoși 
cu idei preconcepute

Partea cea mai grea a proiectu
lui ține mai mult de mentalitatea adul- 
ților. Unii dintre părinți sunt mult mai 
greu de convins că trebuie să își res
pecte proprii copii. Mulți părinți nu își 
pot îngriji copiii, dar refuză ajutorul ce 
li se oferă pentru a nu se spune despre 
ei că își abandonează odrasla.“Există 
o percepție greșită despre ceea ce în
seamnă un centru de zi. în niciun caz 
nu este vorba despre o formă de plasa
ment, ci despre un serviciu destinat bu
năstării familiei și copilului. Un 
serviciu de sprijin, îngrijire, educare, 
recreere, socializare. Aici, cheia este 
comunicarea pentru că totul se răs
frânge asupra copilului”, spune Felicia 
Groza. în proiectul Fundației Con

ciabil, pornind de la 100 de lei până, la 
350 de lei.

Pedofilul a ajuns 
în beciul poliției

Pedofilul își imortaliza orgiile 
sexuale cu minori. Asupra lui s-au 
găsit: un laptop, un aparat foto digital 
și un telefon mobil performant. Toată 
aparatura electronică era îmbâcsită cu 
material pornografic. în arhiva foto a 
pedofilului sunt minori de origine ro
mână, în special din Petroșani și Con
stanța, cu care acesta întreținuse 
raporturi sexuale și care erau fotogra
fiați în ipostaze pornografice. în cur ul 
cercetărilor, inculpatul a recunoscui 
faptul că a întreținut raporturi sexuale 
cu minori pe care i-a pozat și filma 
dezbrăcați, însă s-a apărat motivând ci 
nu cunoștea vârsta acestora. Pedofilul i 
fost reținut pentru 24 de ore de către 
DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara ș 
prezentat cu propunere de arestare Ju 
decătoriei Petroșani, care a dispus' s 
tarea preventivă a acestuia p>_ < 
perioadă de 29 de zile începând cu dat 
de 04 octombrie 2009. Pentru faptele 
sale inculpatul riscă o pedeapsă cu în 
chisoarea cuprinsă între 5 și 15 ani.

Maria Floresci

exiuni puteau fi incluși 25 de elevi. / 
rămas doar 16 din cauza unor pării 
înguști la minte.

Copiii învață 
jucându-se

Activitățile de educație nc 
formală sunt legate de petreerea tii 
pului liber. Copiii trebuie să fie învăț 
cum să se joace și să învețe jucânc 
se.

Jocul la orice vârstă are impi 
tanța sa, fiind până la urmă cea mai c 
cientă formă de educare. “Se lucrez 
cu fiecare copil, ținându-se cont 
personalitatea fiecăruia, de educa 
primită în familie, de carențele pe c 
le au și, nu în ultimul rând, de ritn 
în care ei se socializează”, mai spi 
Felicia Groza.

Diana Zlac:
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Nici protestele nu mai sunt ce-au fost odată

In primării greva s-a ținut prin muncă
Funcționarii publici din pri
măriile hunedorene nu s-au 
alăturat ieri protestelor declan
șate la nivel național, chiar 
dacă Alianța Bugetarilor a 
anunțat o grevă de proporții

Pentru cei mai mulți dintre ci 
modificarea grilei de salarizare și 
renunțarea la concediul fără plată 
nu sunt priorități. în mai toate pri
măriile din județul Hunedoara func
ționarii publici au avut o zi 
obișnuită de lucru.

„Dacă fac grevă nu 
vor fi plătiți”

J^a primăria Sarmisegetusa 
angajații au lucrat ca de obicei. 
„Angajații noștri nu sunt în grevă, 
chiar dacă s-a declarat acest lucru 
{a nivel național. Bine că avem fon
dul de salarii asigurat până la sfâr
șitul anului”, a declarat Mihai 
Todoni, primarul comunei.

Funcționarii din primăria 
Râu de Mori își cunosc foarte bine 
interesele personale și nu se pot dis
pensa de sumele de bani care le-ar 
fi tăiate din salariu, în cazul în care 
nu lucrează. „Să vă spun sincer, an
gajații au venit la lucru fiindcă știu 
că dacă fac grevă nu vor fi plătiți, 
așa că preferă să lucreze. Toată 
lumea care a venit în primărie cu di
ferite probleme a fost servită”, 
afirmă edilul șef Niculiță Mang.

Nici angajații din primăria 
Crișcior nu au protestat, chiar dacă 
au diverse nemulțumiri. „Nu este 

grevă. Funcționarii publici au înțe
les că este anormal ca oamenii care 
vin de zeci de kilometri distanță, ca 
să obțină o adeverință de la primă
rie, să vină degeaba. Oricum, nu 
știu cât vor mai înțelege, pentru că 
nu avem încă banii de salarii pentru 
acest sfârșit de an. Ne-ar mai trebui 
aproximativ șase sute de milioane 
de lei vechi pentru a-i putea plăti pe 
oameni până la sfârșitul anului. Nici 
noi nu știm ce ne așteaptă”, a spus 
Ovidiu Furdui, primarul comunei 
Crișcior.

„Nu se va face grevă 
cât sunt eu primar”

La primăria Geoagiu situația 
nu este cu nimic diferită. „Oamenii 
muncesc normal, iar fondul de sala
rii îl avem”, a declarat primarul Si- 
mion Mariș.

grevă. Abia acum am aflat că este 
greva funcționarilor publici. Nu 
avem bani să achităm salariile asis
tenților sociali și ale celor care se 
ocupă de persoanele cu handicap. 
Avem restanțe de luna trecută șai
zeci de milioane de lei și încă mai 
avem nevoie de o sută de mii de lei 
pentru a plăti salariile până la sfâr
șitul anului. Să sperăm că vom reuși 
să facem față situației”.

în comuna Dobra, potrivit 
declarațiilor primarului Gheorghe 
Șuiaga, funcționarii nici măcar nu 
au auzit de grevă. „Nu suntem în

în Turdaș, funcționarii pu
blici nici măcar nu se pot gândi la 
grevă. „Nu putem să nu-i servim pe 
oameni. Noi ne vedem de treabă. 
Suntem mulțumiți de ceea ce avem. 
Și așa nu se lucrează, să mai facem 
și grevă? Nu se va face grevă cât 
voi fi eu primar”, spune Aurel Lup, 
primarul comunei.

Maria Florescu*

Noi autorizări pentru 
comerciantii de combustibili
°ână în data de 24 noiembrie
i.c., comerciantii de carburanți 
are nu vor fi autorizați își vor 
>pri activitatea. Conform unui 
îrdin al Președintelui ANAF, 
oate societățile comerciale care 
e ocupă cu vânzarea combustibi- 
ilor sunt obligate să se autorizeze 
n vederea acestei activități co- 
nerciale.

Autorizarea se face de către 
direcția Județeană de operațiuni Va- 
nale și Accize Hunedoara. Con

form directorului coordonator al 
acestei instituți, Nicolae Schiau, so- 
licitanții trebuie să depună dosarele 
cu documentația necesară până în 
data de 24 noiembrie, ulterior aces
tei date activitatea celor neautorizați 
fiind oprită până în momentul auto
rizării.

în termen de 15 zile de la 
data depunerii documentației, 
DJAOV va elibera autorizația. 
„Pentru a putea fi autorizați, comer
ciantii de carburanți trebuie să înde
plinească câteva cerințe prevăzute 

în Ordinul 1378/2009 al președinte
lui ANAF.

Printre altele aceștia trebuie 
să dispună de echipamente de ge
stiune a stocurilor, de supraveghere 
cu camere video a incintei stațiilor 
de carburanți.

De asemenea firmele care 
doresc să fie autorizate trebuie să nu 
fie înregistrate cu debite la bugetul 
de stat”, declară Nicolae Schiau. 
Până în prezent, în județul Hune
doara au fost autorizate doar șase 
benzinării.
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**.4m refuzat suma de 500.000 de lire oferită de Playboy pentru a poza goală. Cei de !a
revistă erau pregătiți să inii ofere această suma chiar și dacă aș fi pozat cu haine pe 

& mine. \u îmi doream să am în portofoliu apariția în Playboy la vârsta de 22 de ani"

|=Î> Nelty Furtado

Oameni și zombii
"Bun venit în Zombieland" 
a ocupat prima poziție în 
box-office-ul american, în 
primul weekend de la lan
sare.

"Bun venit în Zombieland" 
este o comedie neagră, în care 
rolul principal îi aparține lui 
Woody Harrelson. Pelicula a ob
ținut 25 de milioane de dolari în 

cinematografele din SUA. Lung- 
metrajul este regizat de Ruben 
Fleischer și spune povestea a doi 
buni prieteni care se hotărăsc să 
lupte împotriva unor zombi inva
datori.

1 "Stă să plouă cu chiftele" a 
fost detronat de pe prima poziție, 
ocupând acum locul doi. în acest 
film de animație, un inventator 
creează o mașină ce transformă 

apa în hrană. încasările peliculei 
au atins 16,7 milioane de dolari. 
"Toy Story/ Toy Story 2 (3D)", 
animația produsă de Disney, s-a 
clasat a treia, obținând încasări 
de 12,5 milioane de dolari, în 
fața comediei "The Invention of 
Lying", care a ocupat locul patru 
cu 7,35 milioane de dolari.

„Dăruiește un zâmbet” în Cișmigiu

Un surâs nu furnizează soluții la proble
mele unui an de criză, dar le poate face mai ușor 
de rezolvat. O echipă de aproximativ 15 tineri și- 
a propus să le demonstreze românilor că au motive 
de zâmbet și într-un an de criză. Mai bine de 600 
s-au lăsat deja convinși. Șapte dintre voluntari, 
majoritatea participanți și la prima campanie „Dă
ruiește un zâmbet1' din luna iulie, au colindat par
cul Cișmigiu sâmbătă Bupă-amiaza și au împărțit 
zâmbete cuplurilor care se țineau de mînă. Pe mă
sură ce timpul trecea le-a fost greu să nu dăruiască 
bilețele cu zâmbete tuturor celor pe care-i întâl
neau.

Lucian Ghinda este inițiatorul campaniei 
"Dăruiește un zâmbet", pornită dintr-o discuție 
despre cum să facă oamenii să surâdă mai mult.

Când a-plecat singură într-un program 
Work&Travel de patru llini în SUA, Mihaela Bar, 
o clujeancă de 26 de ani, a fost surprinsă de zâm
betele pe care le vedea mereu în jurul ei. „Cu ori
cine te întâlneai, fie că îl cunoșteai, fie că nu, te 
privea în ochi și-ți oferea un zâmbet", povestește 
ea.

Lipsa acestui obicei a făcut-o pe Mihaela 
să-și dorească să scrie zâmbete pe post-it-uri - 
mici bucăți de hârtie-, și să le împartă pe stradă, 
în bănci, în farmacii, în intersecții, în mijloace de 
transport în comun și în parcuri. La fel au făcut și 
alți tineri, vreo 14 la număr, îndemnați de Lucian 
Ghinda și Mihail Musat, doi prieteni care vor să 
facă lumea un loc mai bun.

Tipuri de zâmbet

Specialistul german în trainig personal 
Horst H. Riickle, citat în volumul "Comunicarea 
nonverbală: gesturile și postura", de Septimiu 
Chelcea, Loredana Ivan și Adina Chelcea, a dife
rențiat opt tipuri de zâmbete:

Zâmbetul fabricat, care apare și dispare re
pede și exprimă jenă - colțurile gurii se îndreaptă, 
la fel și buzele care sunt ținute lipite.

Zâmbetul dulceag, care însoțește universa
lul „da“ - buzele se întind și se subțiază.

Zâmbetul „pe sub mustață", care exprimă 
voință, dar și reținere - buzele sunt tensionate și 
lipite.

Zâmbetul depreciativ, afișat de persoane 
ironice, car^exprimă acordul și dezacordul în ace
lași timp - colțurile gurii se retrag puțin îirjos.

Zâmbetul relaxat, expresie a dragostei sau 
a bucuriei - buzele sunt lipsite de tensiune.

Zâmbetul strâmb semnalează o amabilitate 
forțată, un conflict intern - un colț al gurii este tras 
în jos, celălalt în sus.

Zâmbetul care exprimă frica - buzele sunt 
trase lateral, gura este puțin întredeschisă, colțurile 
gurii sunt trase spre urechi.

Zâmbetul condescendent, resemnat - buza 
inferioară este răsfrântă înainte, iar gestul este în
soțit adesea de înclinarea capului spre dreapta 
și/sau de ridicarea și de tremuratul umerilor.

De ce să zâmbim?

Zâmbetul este expresia facială a emoției 
fundamentale de bucurie, care, la rândul ei, este 
generată de evenimente plăcute, se explică în car
tea menționată anterior. Cum într-un an de criză 
motive de bucurie nu prea există, e oarecum de în
țeles că românii nu sunt toți numai un zâmbet.

în Playboy
Nelly Furtado a refuzat oferta Play

boy de a poza goală. Cântăreața a refuzat 
500.000 de lire, bani oferiți pentru a apă
rea în paginile revistei pentru bărbați. 
Nelly a fost abordată de Playboy când a

*

• * a

A V

Nelly Furtado refuză apariția

început să devină faimoasă în 2000, după 
lansarea albumului "Whoa, Nelly!".

"Am refuzat suma de 500.000 de 
lire oferită de Playboy pentru a poza 
goală. Cei de la revistă erau pregătiți s<_ 
imi ofere această suma chiar și dacă aș fi 
pozat cu haine pe mine. Nu îmi doream 
să am în portofoliu apariția în Playboy la 
vârsta de 22 de ani", a spus Nelly. Totuși, 
vedeta ar putea accepta propunerea de a 
încânta privirile bărbaților, dacă oferta i- 
ar mai f făcută și la 40 de ani. "Dacă îmi 
fac aceeași ofertă când voi avea 40 de ani, 
probabil că voi spune Da", a mai adaugat 
artista.

(
\ *
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Tradiție românească la cele mai înalte standarde de calitate

Comenzi non-stop pentru
- torturi și prăjituri
- parastase și pomeni

Tradiție, 
Ș* 

calitate!

Gust / 
fără egal!

■ ** ;

Vasilr Pup, administratul al S.C

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



8 Interne PD-L se va întruni joi după-amiază în cadrul Colegiului Director, pentru a pune la cale campania pentru 
Băsescu, dar și pentru a-și aroga o serie de măsuri sociale cu caracter electoral.
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Videanu speră în sprijinul UDMR
Liderul PD-L Adriean Videanu a de
clarat că partidul său va iniția discu
ții cu parlamentari PSD și PNL și se 
bazează pe sprijinul de la UDMR, 
parteneri în PPE, pentru susținerea 
inițiativelor Guvernului în Parla
ment

* *, Jn plan parlamentar vom iniția 
discuții cu parlamentari, cu grupuri 
parlamentare, in ideea de a încerca să 
găsim o susținere parlamentară, mi
zând și pe responsabilitate - și eu cred 
în acest lucru - a parlamentarilor unde 
de data aceasta dimensiunea uninomi
nalului îi va face totuși, cred eu, să 
aibă mai multă responsabilitate față de 
rolul pe care îl are Parlamentul în mo

mentul de față. Eu sper pe sprijinul 
UDMR-ului, ca membru al Partidului 
Popular European, deci din punctul 
acesta de vedere în mod normal ar tre
bui să avem un dialog corect, sper ca 
o parte din PNL să înțeleagă acest 
lucru, sper ca o parte din PSD care au 
fost nemulțumiți de decizia domnului 
Geoană și a liderilor locali care au for
țat ruperea protocolului și aruncarea 
României în criză să se manifeste ca 
atare prin susținerea inițiativelor Gu
vernului în Parlament”, a spus Vi
deanu. El a apreciat că „sunt foarte 
mulți parlamentari PNL care au fost 
nemulțumiți de decizia conducerii de 
anul trecut de a nu participa la guver
nare decât obținând funcția de prim-

Geoană vrea moțiune de cenzură
9

Biroul Permanent National
9

al PSD a decis luni ca so- 
cial-democrații să susțină o 
moțiune de cenzură care să 
ducă la îndepărtarea actua
lului Guvern, a anunțat lide
rul partidului Mircea 
Geoană. 

ministru, sunt parlamentari PSD care 
sunt total nemulțumiți de decizia con
ducerii partidului de a rupe protocolul 
coaliției și de a ieși de la guvernare”.

întrebat despre recentul anunț 
legat de candidatura la Președinție a lui 
Traian Băsescu, Videanu a spus că nu 
a discutat cu acesta despre campanie. 
„Nu, am discutat în schimb în Colegiul 
Director al partidului, evident susține
rea candidaturii domnului președinte 
Traian Băsescu. Așa cum ne-a obiș
nuit, spontaneitatea domnului preșe
dinte a determinat și lansarea 
candidaturii sale, stimulat fiind și de 
prezența în rândul oamenilor. Eu zic că 
a fost o lansare unică în felul ei și chiar 
naturală", a spus Videanu.

Geoană a declarat că Bi
roul Permanent Național a luat 
decizia de a susține introducerea 
unei moțiuni de cenzură care să 
conducă la înlăturarea actualului 
Guvern. El a spus că PSD a luat 
această decizie întrucât consi
deră că actualul Executiv func

ționează neconstituțional după 
modificarea compoziției. Toto
dată, Geoană a arătat că actualul 
Guvern este într-o situație de ile- 
gitimitate pentru că funcționează 
în formula „2 în 1 ”.

Geoană a spus că PSD do
rește, prin susținerea unei mo
țiuni de cenzură, să elimine 

„abuzurile masive și premedi
tate” privind epurarea adminis
trației centrale și locale de către 
PD-L. El a mai spus că deciz 
PSD are drept scop împiedicarea 
unui „plan masiv de fraudare a 
alegerilor pus la cale de regimul 
Băsescu-Boc”.

„Nu vo riile!” Candidatura lui Băsescu
Premierul Emil Boc a dat asi

gurări sindicaliștilor că nu vor exista 
reduceri salariale în urmă aplicării 
legii unice de salarizare. Premierul a 
anunțat că nici în acest an și nici în 
2010 nu vor fi afectate pensiile, sala
riile sau alocațiile sociale.

„Nu vom scădea salariile, iar 
noua lege nu va duce la o reducere a 
salariilor în plată. Nu este adevărată 
afirmația că prin noua lege se dimi
nuează salariile profesorilor”, a de
clarat primul-ministru după discuțiile 
cu sindicaliștii. Premierul a anunțat 
că. după intrarea în vigoare a legii, se 
va constitui o comisie care va lucra, 
până la 30 iunie 2010, pentru a îmbu
nătăți actuala lege. Iar în acest sens, 
se vor purta discuții cu sindicatele 
pentru a conveni asupra modificărilor 
care pot fi aplicate noii legi.

„Am invitat partenerii sociali 
să avem un dialog. La nivel sectorial 
fiecare minister va continua discuțiile 
pentru găsirea soluțiilor, dar să fim 
conștienți cu toții că nu avem resurse 

financiare pe care Guvernul să nu le 
folosească”, a spus premierul. De 
asemenea, Emil Boc i-a asigurat pe 
sindicaliști că nu vor fi probleme cu 
plata salariilor, pensiilor sau alocații
lor sociale, nici în acest an și nici în 
2010. Sindicaliștii din Alianța Buge
tarilor au discutat astăzi cu Gheorghe 
Pogea, ministru al Finanțelor, dar și 
ministru interimar al Muncii. La dis
cuții a participat și primul-ministru 
Emil Boc.

Peste 800.000 de bugetari din 
Educație, Sănătate și Administrație 
Publică se află astăzi în grevă gene
rală. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de 
scăderea veniturilor angajaților din 
sistemul bugetar odată cu intrarea în 
vigoare a Legii unitare de salarizare, 
de trimiterea în concediu neplătit 
timp de 10 zile a salariaților din do
meniul public în perioada octombrie 
- decembrie 2009 și de concedierea 
unui număr mare de salariați anunțată 
pentru anul 2010.

a fost deja lansată
PD-L nu va mai organiza 
nici o lansare a candidatu
rii lui Traian Băsescu la 
președinție, a anunțat ieri 
vicepreședintele PD-L, 
Gheorghe Flutur. Potrivit 
acestuia, Băsescu și-a lan
sat deja candidatura „în 
mod natural”, în rândul 
românilor veniți la petrece
rea de la Sânnicolau Mare 
și nu ar mai fi nevoie de o 
nouă lansare cu fast de 
partid.

„Nu vom face lansarea, 
ea a avut loc, pentru candida
tura la un nou mandat. Lansa
rea a avut loc într-un mod 
natural la sfârșitul săptămânii 
trecute. Nu putem vorbi de o 
altă lansare”, a precizat Flutur, 
care a adăugat că PD-L-ului 
nu ! rămâne decât să se bucure 
și să salute anunțul lui Băsescu 
și să-și pună agenda de lucru în 
acord cu cea prezidențială.

Primul pas «a fost deja 
făcut. PD-L se va întruni joi 
după-amiază în cadrul Colegiu
lui Director, pentru a pune la 
cale campania pentru Băsescu,

dar și pentru a-și aroga o serie 
de măsuri sociale cu caracter 
electoral: plata salariilor și pen
siilor la timpul cuvenit, asigu
rarea stocurilor de combustibil 
pentru căldură la iarnă și facili

tarea accesului familiilor nevo
iașe la ajutoarele pentru căl
dură. „Ne preocupă ca agenda 
populației să se suprapună 
peste cea guvernamentală”, a 
subliniat Flutur.
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Virusu’, virusu’!
Â
Coreea de Nord dispune de 
13 tipuri de virusuri și bacte
rii pe care le-ar putea utiliza 
pentru armele bacteriologice 
șî deține deja până la 5.000 
de tone de arme chimice, a 
afirmat, ieri, Ministerul sud- 
coreean al Apărării

Statul comunist posedă 
unul dintre cele mai importante 
stocuri de arme chimice și bio
logice din lume, susține ministe
rul, într-un raport transmis 
Parlamentului.

Holera, febra galbenă, 
febra tifoidă, tifosul sau dizente
ria ar putea fi folosite de Phe
nian în cadrul unui război 
bacteriologic, adaugă ministe
rul.

Acuzațiile conform cărora 
regimul nord-coreean ar dis
pune, pe lângă programul său 
nuclear, de un arsenal chimic și 
biologic nu reprezintă o noutate, 
însă informațiile ministerului 
sunt mai detaliate decât de obi
cei. Deja în iunie, International 
Crisis Group (ICG) avertizase 

că Phenianul reprezintă nu 
numai un pericol nuclear, ci po
sedă și un important stoc de 
arme chimice și bacteriologice. 
Centrul de reflecție cu sediul la 
Bruxelles estima totodată că 
aceste arme ar putea fi adaptate 
unei rachete.

Arsenalul Coreei de Nord 
mai include și gaz sarin și gaz 
muștar, fosgen, gaz tabun și alți 
agenți neurotoxici, care ar putea 
fi lansați din avion, cu racheta 
sau cu ajutorul tirurilor de arti
lerie.

Vieți în pericol Socialiștii la putere
Piloții de avioane susțin că oboseala acumulată în urma numă

rului mare al orelor de zbor efectuate "pune în pericol viața pasagerilor" 
și în consecință vor organiza manifestații de protest în întreaga Europă. 
Sindicatele europene ale piloților de avioane susțin că actualele reguli 
referitoare la numărul maxim admis al orelor de zbor nu garantează si
guranța, menționând că 15 la sută dintre accidente sunt provocate de 
oboseală.

Dar Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană susține că stu
diază un raport științific pe această temă. în Marea Britanie nu vor avea 
loc manifestații, pentru că organizarea de către piloți a unor asemenea 
acțiuni este ilegală, dar piloții britanici se vor alătura colegilor lor din 
35 de țări care vor demonstra pe continent. Nu se știe dacă protestele 
vor cauza perturbări ale traficului aerian. Pilpții și membrii echipajelor 
de zbor se plâng de condițiile lor de muncă, despre care susțin că s-au 
deteriorat deoarece industria de profil vrea să diminueze costurile.

în Grecia
După cinci ani, socialiștii revin la putere în Gre

cia. Partidul de opoziție PASOK, în frunte cu liderul 
său Georgios Papandreou a obținut, după numărarea 
buletinelor din 85% din secțiile de votare, o majoritate 
confortabilă în viitorul Parlament de la Atena. 160 din 
cele 300 de mandate. Marele învins, premierul în exer
cițiu Costas Karamanlis și-a anunțat duminică seară de
misia. Explozie de bucurie duminică seară pe străzile 
din Grecia, după ce exit-poll-urile au anunțat victoria 
socialiștilor la alegerile legislative anticipate. Liderul 
PASOK, Georgios Papandreou a fost primit ca un erou 
la sediul de campanie.

Viitorul prim-ministru a recunoscut că îl așteaptă 
o sarcină dificilă la conducerea guvernului elen: "Ne 
aflăm aici împreună în fața unei mari responsabilități 
pe care mi-o asum. Responsabilitatea unei schimbări a 
viitorului acestei țări, pentru o țară unită, plină de uma
nitate, dezvoltare și progres". Din sediul central al par
tidului Noua Democrație, premierul în exercițiu Costas 
Karamanlis și-a recunoscut înfrângerea, l-a adresat fe
licitări rivalului său, apoi și-a anunțat retragerea de la 
conducerea formațiunii a cărui lider a fost în ultimii 12 
ani: "Există o singură cale responsabilă și onestă. Ac

cept responsabilitatea acestui rezultat și voi începe pro
cedurile pentru alegerea unui nou președinte al parti
dului Noua Democrație".

Eșecul conservatorilor la aceste alegeri nu este o 
surpriză. Noua Democrație a pierdut mult din sprijinul 
alegătorilor în urma unui lung șir de scandaluri de co
rupție, violențe de stradă și probleme în sistemul finan
țelor publice.

România în scădere Ia dezvoltarea umană
România s-a menținut în 
acest an în categoria țărilor 
cu nivel ridicat de dezvoltare 
umană, ocupând poziția 63, 
dar a înregistrat un regres 
față de raportul precedent, 
când se afla pe locul 60, po
trivit clasamentului realizat 
anual de Programul Națiu
nilor Unite pentru Dezvol
tare. •

Indexul Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) realizează un clasament 
care include 182 de state, pe baza 
unor criterii ca: speranța de viață, 
produsul intern brut pe cap de locui
tor, rata de alfabetizare și gradul de 
școlarizare.

Statele plasate între pozițiile 
1-70 sunt incluse în categoria țări
lor cu nivel ridicat de dezvoltare 
umană, cele aflate pe locurile 71 - 
155 în cea a țărilor cu nivel mediu, 
iar restul au un nivel scăzut de dez

voltare umană. Potrivit indexului, 
Norvegia este țara cea mai atractivă, 
în timp ce Nigerul se află pe ultimul 
Joc. Indexul pe 2009 se bazează pe 
datele din 2007.

Norvegia, Austria și Islanda 
sunt printre țările cu cele mai ridi
cate standarde de viață, în timp ce 
Afganistanul și Sierra Leone sunt în 
coada clasamentului. România se 
clasează pe locul 63, cu un indice 

calculat de 0,837, în ușoară creștere 
de la 0,813 puncte în urmă cu un an. 
în cazul României, speranța de viață 
la naștere a crescut de la 71,9 ani la 
72,5 ani, iar produsul intern brut pe 
locuitor, în funcție de paritatea pu
terii de cumpărare, se situează la 
12.369 de dolari. Rata de alfabeti
zare a fost, în 2007, de 97,6 la sută, 
iar rata de școlarizare de 79,2 la 
sută, față de 76,8 la sută în raportul 
precedent. Bulgaria devansează Ro
mânia, situându-se pe locul 60, iar 
Slovenia, cu un index de 0,929, este 
statul din Europa Centrală cel mai 
bine plasat în clasamentul PNUD, 
ocupând poziția 29, urmată de 
Cehia - 36, Estonia, Polonia, Slova
cia și Ungaria, care ocupă locurile 
de la 40 la 43, cu indexuri cuprinse 
între 0,883 și 0,879.
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACAPARATOR, AG, ANTOLOGICE, ANA, 
APĂ, ARĂMI, ARI, ATOT, AȚĂ, AȚÂȚATĂ, 

AXĂRI, AVĂ, AZ, ĂLA, BASCULATOR, 
BIOMEDICAL, CERATĂ, CI, DOTĂ, 

ELITĂ, IGA, ÎNCETINICĂ, LA, 
LEGALIZARE, LIȚĂ, MORALĂ, OCULO

MOTOR, OTAR, OVAL, OXITON, 
RATATINARE, SCĂRIȚĂ, TA, TI, UT.
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Glasul publicitate
Telefon 0771.677.031
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ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CD Șl GPL
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

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

•3'

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

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%
Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

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

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

t 
t

■

angajează vânzători volanți

Informații la telefon:
5

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, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

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).

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
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)
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c£> Cristian Săpunaru, Paul Codrea și Bănel Nicoliță vor lipsi din Națională 
c£> “Sunt 9 ani de când ne doare, de 9 ani strigăm mai tare! ”

Sport
Marți, 6 octombrie 2009

Lotul României pentru 
meciurile cu Serbia
și Insulele Feroe

“Unicul Căpitan” Cătălin Hâldan, 
comemorat în “Ștefan cel Mare” 
la 9 ani de la dispariție

Selecționerul Răzvan 
Lucescu a anunțat, 
duminică seară, nu
mele celor 23 de ju
cători convocați 
pentru partidele cu 
Serbia și Insulele 
Feroe, din prelimina
riile Cupei Mondiale 
din 2010, informează 
frf.ro.

Portari: Dănuț Coman (FC Brașov), Costel Pantilimon (FC Timi
șoara) și Ciprian Tătărușanu (FC Steaua București)
Fundași: Vasile Mafiei (CS Unirea Urziceni), Cristian Panin (FC 
CFR 1907 Cluj), Mirel Rădoi (Al-Hilal), George Galamaz (CS Uni
rea Urziceni), Cristian Chivu (FC Internazionale Milano), Dorin 
Goian (US Citta di Palermo), Răzvan Raț (FC Șahtior Donețk), 
Mihai Neșu (FC Utrecht)
Mijlocași: Bogdan Mara (FC CFR 1907 Cluj), Tiberiu Bălan (CS 
Unirea Urziceni), Iulian Apostol (CS Unirea Urziceni), Costin Lazăr 
(FC Rapid București), Tiberiu Ghioane (FC Dinamo Kiev), Nicolae 
Grigore (FC Brașov), Dacian Varga (CS Unirea Urziceni), Adrian 
Cristea (FC Dinamo București)
Atacanți: Ciprian Marica (VfB Stuttgart), Adrian Mutu (ACF Fio
rentina), Gheorghe Bucur (FC Timișoara) și Andrei Cristea (FC Di
namo București)

Reunirea lotului este programată luni, 5 octombrie, la ora 13.00, la Complexul Național 
Mogoșoaia. în prealabil, tot la Mogoșoaia, Răzvan Lucescu va susține o conferință de presă.

Dintre “stranierii” convocați inițial, s-a renunțat în ultimul moment, din cauza unor 
accidentări, la Cristian Săpunaru (FC Porto) și Paul Codrea (AC Siena). Tot din cauza unei 
accidentări de ultimă oră, selecționerul a fost nevoit să anuleze convocarea lui Bănel Nicoliță 
(FC Steaua București).

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantităti foarte mari
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au e-mail: contabilitate@telecernadeva.ro

Jucătorii și fanii formației Dinamo l-au omagiat, duminică, la meciul cu Pandurii 
Târgu Jiu, contând pentru etapa a IX-a a Ligii I, pe fostul căpitan al “alb-roșilor”, Cătălin 
Hâldan, decedat la 5 octombrie 2000, în timpul unui meci amical, ca urmare a unui un 
accident vascular cerebral.

“Sunt 9 ani de când ne doare, de 9 ani strigăm mai tare”, “De 9 ani de zile ne gân
dim la tine”, “Cu emblema la piept până la ultima suflare, dragostea noastră pentru tine 
niciodată nu moare” sau “ Hâldan înseamnă Dinamo”, au fost câteva dintre bannerele 
afișate de fanii dinamoviști, care au avut și un steag cu chipul “Unicului Căpitan”.

De asemenea, jucătorii dinamoviști au intrat pe teren cu un banner imens cu chipul 
lui Hâldan, acest banner fiind așezat în fața Peluzei Cătălin Hâldan.
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