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Mai sprinten ca legea 
(sau „Dansând cu jupuita”)

Personajul despre care vom bârfi în cele de mai 
jos este greu de agățat în termeni aluzivi, cum se obiș
nuiește prin presa locală, așa că noi o să scăpăm ca 
din greșeală o făcătură de imagine în care se întreză
rește cel bârfit de lume. I se spunea „Hingherul” - 
pentru că a luat-o înaintea Senatului și-i îngăduie pe 
belitorii de câini comunitari să belească tot ce mișcă 
și nu are stăpân.
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Hunedoara e pol 
de monitorizare a gripei noi

Polițiștii hunedoreni sunt tot mai des puși în 
situația de a căuta persoane dispărute de la domici
liu. în general adolescenții sunt cei care fug de 
acasă.

Hinghereală în Parlament
Senatul legalizează

Biblioteca Județeană 
"OVIO DEHSUSIAjJU" - Deva 

DEPCZJT-LESÂL 
Nr. înv.

omorârea maidanezilor

RELIGIE

Pomenirea Cuvioasei Pelaghia
Aceasta Sfântă a trăit pe vremea Soborului 

celui a toată lumea de la Calcedon (451), fiind come- 
diană în Antiohia. Pe atunci se numea Margareta și, 
mai înainte de a cunoaște dreapta credință a creștini
lor, ducea o viață de plăcere și desfrânare, până într- 
o zi când, Dumnezeu, atingându-i cugetul, o făcu să-și 
schimbe viața, să se întoarcă la El.
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Taxiuri gratuite pentru bețivi

ADMINISTRAȚIE

Șoferi cu amintiri 
parcate aiurea

SOCIAL

Ziua Mondială
a Muncii Decente, 
noul „1 Mai muncitoresc”

„Munca decentă” este pentru cei mai mulți hu
nedoreni un concept desuet. Pe unii „Ziua Mondială 
a Muncii Decente” îi duce cu gândul la 1 Mai de al
tădată, stropit cu bere din belșug sau sărbătorit prin 
muncă.

Comisia juridică a Senatu
lui a dat aviz favorabil pentru o 
lege care permite eutanasierea 
câinilor fără stăpân. Decizia a fost 
luată în ședința de lucru a comisiei 
din data de 6 octombrie. Legea 
rupe societea civilă în două. Pe de 
o parte, primarii cred că legea este 
absolut necesară pentru populația 
agresată de maidanezi. Pe de altă 
parte, iubitorii de animale cred că 
legea e crudă pentru că orice vie
tate are dreptul la viață.

La Senat a fost depus un 
proiect de modificare a legii pri
vind protecția animalelor. în con
dițiile în care modificările aduse 
prin Legea 9/2008 nu au provocat 
o reală îmbunătățire nici pentru 
cetățenii a căror viață este afec
tată de prezența acestor animale 
pe străzi și nici pentru câinii fără 
stăpân, ținând cont că există per
soane care reclamă prezența pe 
străzi a unui număr mare de ase
menea animale care, de cele mai 
multe ori, devin agresive. Zilnic, 
zeci de persoane din județ sunt 
agresate de câinii comunitari, 
maidanezi care sunt gata să atace 
pentru a supraviețui, și totuși, sunt 
vietăți care nu au nicio vină că au 
ajuns ale nimănui.

Editorial de Marcel Bot

Are careva 
„mobilul” lui Băsescu?

Am devenit superstițios. De la o 
vreme, ori de câte ori introduc în agenda te
lefonului numărul de telefon al vreunui șef, 
acesta își pierde funcția. Agenda telefonului 
meu e plină de „foști”. Doi de la Prefectură, 
mulți demnitari de prin primării, câțiva poli
țiști, cu toții au fost excluși din sistem. Au 
devenit niște „foști”.

Nu cu mult timp în urmă, am sunat o

fostă colegă de presă care între timp 
ajunsese director la Prefectură. Voiam 
numărul de telefon al prefectului Ga
briel Samoilescu. Mi l-a dat oarecum 
surprinsă că am asemenea „scăpări” 
profesionale. (Cred că fără telefon jur
naliștii ar fi complet năuci. Azi, toată

lumea culege informații pe bază de telefon. 
Rar se mai documentează cineva pe „teren”). 
Fosta mea colegă - ce avea să devină și fostă 
director de Cancelarie la Instituția Prefectu
lui - mi-a dat numărul, l-am memorat pre
ventiv în agenda telefonului și a doua zi 
Samoilescu a devenit „fostul prefect”. Afu
risitele astea de coincidențe mă pun mereu 
pe gânduri.

în ediția de ieri a Glasului Hunedoarei

am publicat lista cu numele viitorilor șefi de 
la Direcțiile Deconcentrate din județ. Sunt 
peste douăzeci de personalități pe lista tri
misă la Guvern. O recitesc. Sunt multe per
soane de contact acolo. Va trebui să aflu 
numere noi de telefon. Acum ar fi momentul 
potrivit să îmi verific superstiția, să vedem 
cât de repede vor ajunge noii, șefi niște 
„foști”. Mă aflu, totuși, în dificultate, pentru 
că îmi va lua mult timp să introduc în memo
ria telefonului toate numerele lor de mobil. 
Poate ar trebui să încerc altceva. Ar fi mai 
simplu să aflu la ce număr răspunde preșe
dintele Statului. Are careva dintre dumnea
voastră „mobilul” președintelui Băsescu? 
Poate Gineva să mă ajute, măcar, cu numărul 
de telefon al premierului Emil Boc?
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RudM zilei

Cremă 
de vanilie 

cu struguri
Ingrediente:
500 gr struguri - boabe întregi și 

bine coapte, Yi 1 lapte, 4 ouă, 4 lin
guri zahăr, 2 linguri de făină, 'A 
balon de vanilie, 25 gr. unt.

Mod de preparare:

Se fierbe laptele cu batonul de 
vanilie despicat în două, pentru a 
primi aromă. Se acoperă. Separat se 
freacă gălbenușurile cu zahărul, 
până ce se obține o cremă spumoasă. 
Se încorporează apoi treptat faina. 
Se subțiază adăugând laptele, puțin 
câte puțin și amestecând mereu. Se 
pune vasul pe foc mic, se continuă 
amestecatul până ce crema capătă 
consistență de smântână bine legată. 
Se ia de pe foc, se adaugă untul și la 
urmă albușurile bătute spumă tare, 
în felul acesta crema devine mai ae
rată și își mărește volumul. în castro- 
nașe dc compot se repartizează egal 
boabele de struguri. După prefe
rință,. se pot stropi cu puțin lichior, 
la alegere. Deasupra se toamă crema 
de vanilie, apoi se lasă la rece. Când 
se servesc, după preferință, se pot 
orna cu frișcă.

► HOROSCOP
Azi vei avea parte de o zi minunată din toate punctele de vedere. 

Financiar nu ai probleme, relația de cuplu stă chiar bine și este pe 
cale să devină din ce in ce mai serioasă. Familia te sprijină iar 
prietenii vor fi acolo pentru o mică petrecere.

Cu toții avem zile proaste și astăzi se pare că va fi rândul tău. în
crederea în sine foarte scăzută se poate datora planetelor dar, spre 
seară, vei avea ocazia să te simți bine, fie la serviciu, fie la școală. 
Oricât de prost ai începe ziua, ține minte că se va sfârși totul bine.

Grație influenței unor planete favorabile, sunt toate șansele ca 
ziua de astăzi să fie mai bună decât a fost cea de ieri. Echilibrul pe 
care îl astepti de mult va veni in sfârșit și vei pune în cele din urmă 
piciorul in prag și vei vedea ca totul va decurge așa cum vrei tu. Te 
vei întreba astfel de ce n-ai făcut mai demult acest lucru.

Astăzi simți că încrederea în sine se află la un nivel mult prea 
scăzut. Totul se datorează unei mici, dar importante influențe din 
partea Soarelui. Încearcă să nu ceri foarte mult de la tine în 
această zi iar pe seară, organizează o întâlnire cu prietenii; s-ar 
putea să facă minuni.

Astăzi vei fi foarte dinamic și totuși judecățile pe care le faci s-ar 
putea să nu fie chiar cele mai bune. înainte de a întreprinde o ac
țiune este recomandat să iei în considerare decizii din trecut. Ar fi 
indicat să nu intri în niciun supermarket astăzi, pentru că situația

Astăzi ar fio zi în care este recomandat să te distrezi un pic așa 
că asigură-te că vei plănui ceva cere să te hinedispună. Nu te im
plica prea mult în treburi foarte importante deoarece te vei trezi la 
granița intre a nu te face înțeles și a fi mult prea direct.

financiară este destul de precară.

Amplasarea 
radarelor

O schimbare bruscă în atitudinea ta te poate duce pe un drum 
greșit. Dacă simți că nu te poți exprima la adevarata ta valoare, 
dacă simți ca cei din jur îți pun bețe în roate, nu face greșeala să 
ripostezi deoarece există riscul producerii unui dezastru de mari 
proporții.

■ Este foarte posibil ca astăzi să ai niște idei geniale și mintea să- 
ți meargă brici, așa că nu lăsa pe nimeni să-ți strice dispoziția. 
Rămâi la părerile pe care le (d și nu da voie nimănui să-ți distrugă 
nivelul de încredere în forțele proprii.

DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Mintia - Vețel în cascadă cu 
MAI 27502
► DN 7 Ilia - Tătărăști - Zam în cas
cadă cu MAI 27499
► DJ687 Cristur-Peștișu Mare
► DJ687A Hășdat-Hateg
► DN7 Deva (Izv. Deccbal), Sântu
halm
► 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

Ai putea fi tentat să spui lucrurilor pe nume astăzi, să fii sincer, 
chiar să divulgi unele secrete care ar trebui să fie îngropate defini
tiv. Nu este însă o zi bună să faci acest lucru și este de preferat să 
mai aștepti puțin deoarece încă nu-ți dai seama ce vor de fapt per
soanele de lănga tine.

Din punct de vedere sentimental totul vă merge bine în ultima 
vreme. Totuși este momentul să aveți o mică schimbare de atitu
dine. Celor singuri le este recomandat să schimbe modul în care se 
întălnesccu diverse persoane. Aceia care au deja o relație trebuie 
să fie atenți să aducă un suflu nou, atât de necesar, relației lor.

► Bancurile zilei

Se pare că astăzi nu-ți reușește nimic din ceea ce îți propui, mai 
ales în relația de cuplu. Dacă vei încerca să repari și vezi că tot nu 
iese nimic bun atunci ar fi mai bine să faci un pas în spate și-ți ve. 
da seama că te străduiești cam prea mult.

Două aspecte pozitive din partea planetelor care influențează 
această zodie vor determina anumite îmbunătățiri în ceea ce pri
vește viața ta romantică. Vei fi în forma maximă, vei fi atrăgător, 
șarmant, așa că îmbrăcă-te în ceva frumos și fii pregătit pentru
orice, indiferent dacă ești singur sau ăi deja un partener.

■ni «tftile
Agenția Națională de 

Administrare Fiscală (ANAF), 
cu sediul în București, str. Apo- 
lodor, nr. 17, sector 5, în calitate 
de Autoritate contractantă, orga
nizează în data de 16.11.2009, 
ora -10.30, procedura de licitație 
deschisă pentru achiziția pu
blică având ca obiect atribuirea 
contractului de prestare de Ser
vicii de instruire și testare 
E.C.D.L. (European Computer 
Driving Licence) Start. Infor
mații detaliate sunt prezentate 
în Documentația de atribuire 
disponibilă pe SEAP la adresa 
www.e-licitatie.ro, precum și pe 
site-ul www.anaf.ro sau pot fi 
solicitate la telefon 021- 
387.11.10/int. 2370, fax 021- 
319.96.76.

într-o seară, se întorcea Bill Gates 
de la Microsoft, de la lucru. Mergând' 
către casă se oprește să-și vadă noua 
vilă în construcție. Fiind neatent și obo
sit, cade într-un șanț unde îl vizitează 
niște îngeri. Unul din ei se adresează lui 
Bill:

- Bună, Bill! Am două vești să-ți 
dau: una bună, iar alta proastă. Cu ce să 
încep?

- începe cu vestea cea bună, răs
punse Bill.

- Vestea cea buna e că la noi, în cer, 
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pe toate PC-urile ne-am pus Windows 
95!

- Foarte bine! Dar care e vestea cea 
rea?

- Vestea cea rea este că avem o mică 
problemă și te luăm cu noi în ceruri să 
o rezolvi...

© © ©
Doi scoțieni se întâlnesc. Unul în

treabă:
- Știi ultimul banc despre noi, scoție

nii?

-Nu. Cum sună?
- Dacă îmi dai un penny, ți-1 spun.
Celălalt scoțian rămâne surprins pen

tru câteva secunde, după care spune râ
zând:

- Ha, ha, ha, într-adevăr, este un banc 
bun!

© © ©
Un infractor este interogat la poli

ție:
- Spune, dom'le, ce-ai făcut!
- Păi am furat o cisternă cu vin...

0354 882100,
0354 882101

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN, Marian
CIMBRU
Distribuție: Cristian RUS

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897

-Și...
- Jumătate am băut-o...
- Și cu cealaltă jumătate ce-ai făcut?
- Păi, am vîndut-o...
- Și ce-ai făcut cu banii?
- I-am băut!

© © ©
Un nebun își atenționa un frate de

al său în curtea unui azil:
- Vezi că ai o gaură în umbrelă!
- Știu. Eu am făcut-o ca să văd cînd 

se oprește ploaia.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1

http://www.e-licitatie.ro
http://www.anaf.ro
mailto:marcel.m.bot@gmail.com
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“Vaccinurile vor fi aduse în funcție de necesități și de importanța instituțiilor, 
& pentru ca acestea să funcționeze la parametri optimi. ”

c£> Cecilia Birău

Hunedoara e pol de monitorizare
a gripei noi
în județul Hunedoara campa
nia împotriva gripei sezoniere 
și a celei noi (porcine) se des
fășoară începând cu această 
lună. Principalele categorii de 
populație care vor fi vaccinate 
sunt cadrele medicale, perso
nalul din serviciile esențiale, 
copiii din sistemul de învăță
mânt.

Direcția de Sănătate Publică 
(DSP) a județului Hunedoara a luat 
măsuri de monitorizare și prevenție 
în instituțiile de învățământ, în 
cazul îmbolnăvirilor cu noua gripă. 
Campania de vaccinare împotriva 
gripei porcine va începe în luna de
cembrie. într-o primă fază vor fi 
vaccinați cu precădere copiii și ado
lescenții, precum și personalul sani
tar.

„Comitete de gripă” 
în școli

Până să înceapă campania de 
vaccinare, DSP Hunedoara a luat 
măsurile de prevenire necesare îm
potriva virusului AH INI. La nive
lul fiecărei școli din județ au fost 
constituite „comitete de gripă” for
mate din medicul școlar, un asistent 
medical și un profesor de biologie. 
„Am cerut Inspectoratului Școlar 
Hunedoara să supravegheze numă
rul copiilor cu infecții acute și să ne 
transmită datele. Este important să 
facem vaccinarea, pentru că astfel 
crește imunitatea organismului. 
Ceea ce trebuie să înțelegem despre 
virusul AH INI este că, în momen
tul de față, are circulația cea mai 
largă. De aceea trebuie să luăm 
aceste măsuri de precauție. De la în

ceputul anului școlar nu au fost ra
portate infecții acute majore. Nu au 
fost încă solicitări pentru vaccinuri 
împotriva virusului AH INI. Vacci
nurile vor fi aduse în funcție de ne
cesități și de importanța instituțiilor, 
pentru ca acestea să funcționeze la 
parametri optimi”, a declarat Ceci
lia Birău, directorul adjunct al DSP 
Hunedoara.

Hunedoara
este județ - santinelă

Pentru imunizarea împotriva 
virusului gripal sezonier au fost 
aduse cincizeci de mii de doze de 
vaccin. Astfel, în această lună vor fi 
vaccinate persoanele care fac parte 
din grupele cu risc major de îmbol
năvire: copiii instituționalizați, bol
navii cronici, femeile însărcinate și 

persoanele vârstnice. Virusul gripal 
sezonier este monitorizat săptămâ
nal, deoarece județul Hunedoara a 
fost declarat județ - santinelă de ra
portare a gripei și a infecțiilor res
piratorii acute, alături de alte 
nouăsprezece județe din țară. Săp
tămânal, reprezentanții DSP Hune
doara raportează numărul de 
îmbolnăviri Institutului de Sănătate 
Publică din Timișoara, pe baza da
telor transmise de douăsprezece 
medici de familie din județ, de Sec
ția de Boli lnfecțioase a Spitalului 
Județean Deva, de serviciile de am
bulanță și de secțiile de pediatrie. 
Raportarea se face pe un eșantion 
de doi la sută din populația județului 
Hunedoara.

Maria Florescu

Zilele Hunedoarei costă 200.000 lei Grădiniță nouă
5

în perioada 16-18 octombrie 
2009 se vor organiza „Zilele muni
cipiului Hunedoara” și cum altfel - 
din banii publici. Primarul Ovidiu 
Hada pune la bătaie 200.000 lei 
pentru cele trei zile de petrecere 
„orășenească”, bani care provin din 
bugetul local al Hunedoarei.

în Hunedoara
Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, va primi în 

folosință gratuit, un teren privat al municipiului Hunedoara în 
suprafață de 1864 mp, aflat pe strada Prutului. Pe acest teren ur
mează să fie construită o grădiniță nouă cu program normal. în 
instituția de învățământ preșcolar vor funcționa trei grupe pentru 
un efectiv de 60 de preșcolari.

A

Pomenirea Cuvioasei Pelaghia
Aceasta Sfântă a trăit pe vremea Soborului 

celui a toată lumea de la Calcedon (451), fiind co- 
mediană în Antiohia. Pe atunci se numea Margareta 
și, mai înainte de a cunoaște dreapta credință a creș
tinilor, ducea o viață de plăcere și desfrânare, până 
într-o zi când. Dumnezeu, atingându-i cugetul, o făcu 
să-și schimbe viața, să se întoarcă la El. Adunând pa
triarhul Antiohiei, în cetatea sa, un sobor de mai 
multi episcopi, unul din ei, Sfântul Non, a fost rugat 
să spună poporului cuvântul lui Dumnezeu. Pe când 
propovăduia el în fața bisericii, iată că se oprește la 
ușa bisericii vestita comediană Margareta, înconju
rată de un alai întreg de tineri și de tinere, îmbrăcați 
în veșminte scumpe și purtând brățări de aur. Și ea 

era atât de frumoasă, încât 
oamenii nu se puteau să
tura privind-o. Și, 
oprindu-se printre credin

cioși, alaiul ei umplea văz
duhul de bună mireasma și de arome. Și episcopii, 
și-au întors ochii de la ea, ca de la un mare păcat. 
Singur, episcopul Non a privit-o îndelung și a grăit: 
"Dumnezeu, în bunătatea Sa nemărginită, se va mi
lostivi și de această femeie, lucrul mâinilor Sale." Iar 
Margareta s-a oprit deodată, ascultând cuvântul sfân
tului episcop. Și, îndreptându-se către cei credincioși, 
episcopul Non a zis: "Luați aminte la femeia aceasta, 
de la care eu multă învățătură am aflat. Socotiți câte 
ceasuri a zăbovit în camera ei, spălându-se și îmbră- 
cându-se cu ales veșmânt și împodobindu-se la 
oglindă cu multă grijă, numai ca să se arate mai fru
moasă decât celelalte femei, în fața oamenilor. Iar 
noi, care dorim din toată inima să fim bineplăcuți lui 

Dumnezeu, ne lenevim și nu ne silim să împodobim 
păcătosul nostru suflet, nu ne sârguim să-l spălam cu 
lacrimile pocăinței, nici să-l împodobim cu mărgări
tarele faptelor bune, ca să se înfățișeze cu veșmânt 
cuviincios în fața lui Dumnezeu".

Și s-a cutremurat Margareta de cuvântul epis
copului și cu ochii plini de lacrimi și-a schimbat viața 
și-l ruga pe bătrânul Non să-i arate calea mântuirii. 
Deci, învățând-o cele de trebuință, iar ea pocăindu- 
se cu adevărat, a primit harul Sfântului Botez și s-a 
numit Pelaghia. Și, liberând pe robii pe care îi avea 
și împărțindu-și averea la săraci, la văduve și la or
fani, s-a retras la o mănăstire, în viață curată, în sme
renie și în rugăciune. Iar mai pe urmă, tăinuindu-se, 
s-a îmbrăcat în haină aspră de păr, și, ducându-se la 
Ierusalim, și-a zidit o chilie de schivnic pe muntele 
Măslinilor. Și s-a închis în această chilie, trăind după 
voia lui Dumnezeu cealaltă viață ce i-a mai rămas, 
iar, după trei ani de zile, a răposat cu pace în Domnul.
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Dispăruți de la domiciliu 
cț> Au pus poliția pe jar

Un comerciant 
i-a dus 
cu preșul 
pe vameși

Ofițeri ai Serviciului 
de Investigare a Fraudelor 
efectuează cercetări în cauză 
privind pe K. N. de 47 ani, 
administrator al unei socie
tăți comerciale din DEVA, 
despre care au stabilit că, în 
luna august 2002, a efectuat 
două importuri de covoare și 
pături sintetice și a prezentat 
la Vama Deva documente de 
import în care erau înscrise 
valori mai mici decât cele 
reale. în acest fel, suspectul 
a creat un prejudiciu bugetu
lui de stat de 39.707 'lei. în 
cauză se efectuează cercetări 
sub aspectul săvârșirii in
fracțiunii privind folosirea, 
la autoritatea vamală, a do
cumentelor vamale de trans
port sau comerciale care se 
referă la alte mărfuri sau bu
nuri ori la alte cantități de 
mărfuri sau bunuri decât 
cele prezentate în vamă. 
Dacă va fi găsit vinovat, 
bărbatul riscă pedeapsa cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani.

(D.Z.)

Accident 
tragic 
pe halda 
de zgură

în data de 7 octombrie 
a. c., în jurul orei 00:55, Po
liția Municipiului Hune
doara a fost sesizată despre 
faptul că VASILE M., de 47 
tie ani, din Hunedoara, în 
timp ce executa serviciul de 
pază în incinta haldei de 
zgură aparținând unei socie
tăți comerciale, a căzut cu 
autoturismul într-o groapă 
de mari dimensiuni. în urma 
accidentului, a rezultat dece
sul unui pasager în vârstă de 
53 de ani și rănirea gravă a 
conducătorului autoturismu
lui, care a fost transportat la 
Spitalului Municipal din 
Hunedoara. Cercetările con
tinuă - sub coordonarea pro
curorului Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Hune
doara - pentfu stabilirea îm
prejurărilor în care s-a 
produs incidentul.

(D.Z)
I

X________________2

Polițiștii au lucrat pe post de dădacă
Polițiștii hunedoreni sunt tot 
mai des puși în situația de a 
căuta persoane dispărute de la* 
domiciliu. In general adoles
cenții sunt cei care fug de 
acasă. Fugarii sunt copiii cu 
probleme, provenind din fami
lii dezorganizate. Ieri pe lista 
dispăruților de la domiciliu s-a 
înscris și o bătrânică, ca do
vadă că uneori bătrânii dau în 
mintea copiilor.

Marți, polițiștii din municipiul 
Hunedoara au reușit să găsească o tâ
nără de 14 ani care fugise de acasă de 
mai bine de o săptămână. Catinca C., 
de 47 ani, din Hunedoara, a sesizat fap
tul că, în data de 27 septembrie, orele 
18, fiica sa (aflată în abandon școlar), a 
dispărut din fața blocului în care locu
iește. Polițiștii au stabilit că minora a 
fugit de mai multe ori de la domiciliu 
și obișnuia să lipsească noaptea de 
acasă, motivând că doarme la diferite 
prietene. In data de 29 septembrie, tâ
năra a fost văzută de vecini în fața blo
cului, dar a refuzat să se întoarcă la 
domiciliu. în urma activităților de cău

Șoferi cu amintiri parcate aiurea

Pentru pirotehnicieni războiul nu s-a terminat
Astăzi, timp de șase ore, pirotehni

cienii din cadrul Inspectoratul pentru Si
tuații de Urgență „Iancu de Hunedoara” 
vor distruge muniția neexplodată, desco
perită pe teritoriul județului Hunedoara, în 
decursul acestui an: grenade defensive și 
ofensive, proiectile de artilerie, grenade, 
cartușe de carabină. Acțiunea va avea loc 
în poligonul de distrugere situat pe Dealul 
Paiului din municipiul Deva.

Populația nu va avea voie să se apro
pie de perimetrul unde se desfășoară acțiu
nea la o distanță mai mică de o mie cinci 
sute de metri, în intervalul de timp 9-15.

Maria Florescu

tare, polițiștii au reușit să o găsească și 
au retumat-o familiei.

Ciobanii’ tot cioban!

La data de 6 octombrie, în jurul 
orei 11, la sediul Poliției din Municipiul 
Hunedoara s-a prezentat ANGELICA 
S. mama unui minor în vârstă de 16 ani. 
Femeia a sesizat faptul că luni, 5 oc
tombrie a.c., în jurul orelor 21 - 22, fiul 
său a plecat de la domiciliu după ce a 
fost mustrat pentru faptul că și-a vândut 
telefonul mobil. Din verificările efec
tuate până în prezent, s-a stabilit că mi
norul a mai plecat de acasă în luna 
august, iar la întoarcere a spus că a. lu
crat ca cioban la o stână de oi în județul 
Iași. Polițiștii au aflat că adolescentul 
obișnuia să lipsească de acasă noaptea 
și dispărea de acasă atunci când se su
păra pe mama sa.

Dispariție în virtual

Câteva ore mai târziu, tot la se
diul Poliției din Hunedoara, s-a prezen
tat ADRIAN P. de 33 ani, tatăl a doi 
minori în vârstă de 11, respectiv 9 ani. 
Bărbatul a sesizat poliția că, la începu
tul acești luni, fiii săi au plecat la școală

și nu au mai revenit la domiciliu. Din 
verificările efectuate până în prezent, 
polițiștii au stabilit că ambii minori au 
plecat de mai multe ori de la domiciliu 
pentru a frecventa cluburile de internet.

Ei au fost găsiți ieri de polițiști 
într-un parc din municipiul Hunedoara 
și încredințați familiei.

O bătrână a rămas 
ca-n gară

buletinului de știri transmis de ILP Hu
nedoara. Polițiștii deveni au avut de 
lucru cu o bătrână care a uitat să se în
toarcă acasă. SILVIA S., de 68 ani, din 
Deva, s-a plâns polițiștilor că, în jurul 
orei 15, mama sa, în vârstă de 89 ani, 
din Deva, a dispărut de la domiciliu. 
Bătrâna a fost găsită de polițiști, pe la 
șase și jumătate seara, în zona stației 
C.F.R. Deva.

Faptul că bătrânii dau în mintea 
copiilor a fost confirrtiat de informațiile

Un bărbat din Orăștie a aler
tat Poliția Municipiului Deva pe 
motiv că i s-ar fi furat mașina. Marți 
dimineața, MARIUS S., de 34 ani, 
din Orăștie, fără ocupație, a recla
mat faptul că autori necunoscuți i-au 
sustras autoturismul marca Daewoo 
Matiz. Bărbatul a menționat faptul 
că autoturismul era parcat în parca
rea amenajată în zona unui hotel din 
Deva, iar prejudiciul creat este de 
aproximativ 6.000 lei. Polițiștii au 
început cercetările în zona indicată 
de proprietarul mașinii, care însă și- 
a amintit faptul că a parcat autotu
rismul în alt loc. Cu ocazia 
deplasării la locul indicat, respectiv 
Casa de Cultură din Deva, a fost 
găsit autoturismul menționat, care

Diana Zlaczki

era încuiat, asigurat și fără urme de 
forțare.

Bărbatul din Orăștie nu este 
singurul uituc care pune polițiștii pe 
drumuri. în data de 3 septembrie 
a.c., la ora 14:55, Poliția Deva a fost 
sesizată de IULIAN C., de 40 ani, 
din orașul Huși, județul Vaslui, care 
a reclamat faptul că i-a fost sustras 
autoturismul pe care îl parcase în 
apropierea unui complex comercial 
din centrul orașului. Autoturismul a 
fost găsit în aceeași zi, pe Bulevar
dul Iuliu Maniu, iar polițiștii au con
statat că proprietarul a venit la 
cumpărături în Deva și a uitat unde 
a parcat mașina.

Diana Zlaczki
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Pe unii „Ziua Mondială a Muncii Decente” îi duce cu gândul la 1 Mai de altădată, 
stropit cu bere din belșug sau sărbătorit prin muncă. Ieri, sindicaliștii din jude 
au punctat această zi participând la mitingul din București.

Ziua Mondială a Muncii Decente, noul „1 Mai muncitoresc”
Conceptul de „muncă decentă” a fost definit în Or

ganizația Internațională a Muncii în anul 1999. El a că
pătat acordul tuturor partenerilor sociali, adică guverne, 
sindicate și angajatori. De atunci, sindicatele din întreaga 
lume organizează în data de 7 octombrie a fiecărui an 
manifestări, mese rotunde, mitinguri și conferințe pe 
tema muncii decente. Obiectivul conceptului este de a 
reaminti societății civile și clasei politice că orice per
soană ar trebui să aibă oportunități să dezvolte o muncă 
productivă, în condiții de siguranță, echitate și demnitate 
umană.

„Munca decentă” este pentru cei mai mulți hune- 
doreni un concept desuet. Pe unii „Ziua Mondială a 
Muncii Decente” îi duce cu gândul la 1 Mai de altădată, 
stropit cu bere din belșug sau sărbătorit prin muncă. Ieri, 
sindicaliștii din județ au punctat această zi participând 
la mitingul din București.

„Glasul Hunedoarei” prezintă părerea câtorva ce
tățeni deveni, între care și doi parlamentari, referitoare 
la conceptul de ’’muncă decentă”.

nebunii sau eram for
țați să participăm la 
manifestările ocazio
nate de această dată. 
Am șaptezeci de ani 
și am prins toată 
epoca de aur. Nu e 
nici o deosebire între 
vremurile de atunci și 
ce este acum”.

Florin Rusu - agent de poliție

Maria Florescu

Mariana Roșea - asistent medical 
la Serviciul de Ambulanță

’’Munca nu ar tre
bui tratată ca fiind ceva 
derizoriu. Noi. românii în 
general, nu avem o no
țiune a muncii decente și 
suntem tratați ca atare.' 
Cred că a categorisi ter
menii de „muncă decentă” 
ține de fiecare om în parte, 
de educația pe care o are 
fiecare din noi. Nu știu să 
dau o definiție a muncii 
decente, dar un lucru știu 
cert și anume că decența 
nu poate fi pusă în legă
tură cu statutul de parla
mentar. Dacă înainte se 
făceau trocuri decente, 
acum se pune problema 
cum să dea tunuri”.

Margareta Pintilie - pensionară

• „Sunt pensionară, nu sunt la curent cu ce se întâmplă pentru 
că nu mă mai interesează nimic. Pe vremuri, de 1 Mai munceam ca

Bârfe despre
cum e cu putință ce și cum...

Mai sprinten ca legea
(sau „Dansând cu jupuita”)

Personajul despre care vom bârfi 
în cele de mai jos este greu de agățat în 
termeni aluzivi, cum se obișnuiește 
prin presa locală, așa că noi o să scă
păm ca din greșeală,o făcătură de im
agine în care se întrezărește cel bârfit 
de lume.

I se spunea „Hingherul” - pentru 
că a luat-o înaintea Senatului și-i îngă
duie pe belitorii de câini comunitari să 
belească tot ce mișcă și nu are stăpân.

Roman Groza - pensionar

„Noi sărbătorim 
în stradă toate eveni
mentele de genul 
acesta. Și astăzi, când e 
miting în București, noi 
suntem la muncă. 
Vrem, dacă tot este 
Ziua Mondială a Mun
cii Decente, să ne pri
mim drepturile legale, 
nu măriri de salariu. 
Vrem să ne putem lua 
zilele libere, să nu mai 
face ore suplimentare 
care nu sunt plătite”.

„Este o sărbă- 
care se supra-toare

pune peste mitingul de 
la București. E cam ri
dicol să sărbătorim așa 
ceva în condițiile 
astea. Pe vremuri, când 
eram eu odată tânăr, 
petreceam, acum ce să 
mai vorbim de muncă 
decentă...”.

Dorin Păran - senator

„Nu știu nimic 
despre sărbătoarea 
aceasta. Eu lucrez „din
colo” și nu am auzit de 
așa ceva. Plec la sfârși
tul lunii din țară și mă 
bucur, 
muncă

Pentru mine 
decentă în-

Camelia Marinela Laslău - chelneriță 
în Austria

seamnă un salariu bun. 
un program de lucru 
normal, să îmi respect 
șefii și colegii și la rân
dul meu să fiu respec
tată”.

Petru Băzdâră - instalator

„Nu prea știm noi cf e 
aia muncă decentă. Am ajuns să 
ne fie frică de ziua de mâine. 
Munca decentă ține de respec
tul față de ceilalți și de sine. As
tăzi nu ne mai gândim să 
sărbătorim, asta era pe vremuri 
când mergeam de 1 Mai la 
iarbă verde, la o masă dată de 

trustul de 
construcții și 
jucam 
bal".

Greu de crezut 
că nu este la cu
rent cu ce mișcă 
la el pe tâmaț. 
Periodic, niște

amăuții cu simbrie la stat prind maida
nezii cu lațul, într-un spectacol sinistru, 
bun de înțărcat copiii. Vânătoarea se 
petrece în văzul tuturor. Câinii înhățați 
sunt duși la „adăpostul” de la marginea 
orașului, unde sunt ținuți o vreme în 
post negru și în rugăciuni de toți sfinții. 
Mai apoi, câinii dispar într-un loc de 
taină. Oamenii spun că locul acela este 
o adevărată „uzină a morții”, animalele 
fiind osândite la moarte prin injectarea

„Și munca de 
parlamentar este de
centă. Ar trebui să fie în 
folosul poporului. 
Poate regulamentele 
existente o fac să pară 
indecentă. Referitor la 
sindicaliștii care au 
ieșit în stradă, nu pot să 
spun decât că acesta 
este apogeul vieții sin
dicale, revendicările lor 
sunt mai mult sau mai 
puțin obiective. în ceea 
ce privește legislația în 
muncă, nu pot să spun 
decât că în 2012 ne

vom alinia celei europene, iar cetățenii noștri vor avea același timp 
de lucru c.a și ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene. Diferența va fi 
plata, dar asta depinde de nivelul de trai din România”.

Cosmin Nicula - senator

„Este un con
cept care ar trebui să 
ducă la o recom
pensă materială și la 
echitate. Este o zi pe 
an când toți factorii 
de decizie din socie
tatea românească ar 
trebui să analizeze 
echitatea în sistemul 
românesc. Teoretic, 
statutul de parlamen
tar are o legătură di
rectă cu munca 
decentă”.

unor pesticide in inimă și plămâni.
Sursele noastre povestesc despre 

gropi comune în care sunt aruncate ca
davrele jupuite ale foștilor „comuni
tari”. Băieții de la Protan S.A. vin din 
când în când și recuperează blana ani
malelor, care este exportată și valorifi
cată în străinătate. Hoiturile put, pentru 
că uneori alți maidanezi flămânzi și la
comi dezgroapă cadavrele ca să se hră
nească. Oamenii vorbesc și că Fundația 
pentru protecția animalelor Vier - Pfo- 
ten s-a oferit să sterilizeze gratuit toți 
maidanezii, măcar pe perioada în care 
eutanasierea lor este interzisă de lege. 
Lumea vorbește, noi nu credem, dar 
nici ei să nu mai facă.
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Deși prima mare dragoste a lui Ștefan este actoria, el a ajuns celebru datorită luturilor
lansate in ultimii 1" ani, printre cele mai cunoscute și ascultate numărâmlu-se "I eta",
"Poveste", "Toată lumea dansează”.

Mariana vs. Monica
Monica Columbeanu o atacă 
pe blonda care a fost văzută în 
compania lui Irinel în ultima 
perioadă. Ea spune că nu este 
geloasă și că acceptă aventu
rile soțului ei, iar ieșeanca, cea 
care l-a însoțit pe soțul ei în ul
tima perioadă, este “un acce
soriu ", pe care ea îl ignoră. 
Soția lui Iri spune că se va 
muta în București într-un 
apartament închiriat, chiar 
dacă nu are probleme în căsni
cie.

Moni spune de foarte multă 
vreme că ea și Iri au o relație deschisă 
și că ea nu este geloasă pe alte femei 
care trec prin viața soțului ei. “Evi

dent că nu mă deranjează, chiar eu i- 
am propus soțului meu de nenumărate 
ori să vină acasă cu o domnișoara ori
când își dorește. Nu m-ar deranja să 
fie cu altcineva pentru că în general 
eu nu pun preț pe accesorii”, a decla
rat manechinul, în direct la Pro FM.

Dacă despre soțul ei, Monica 
nu are ceva de comentat, ea i se adre
sează în schimb blondei care a fost 
văzută în club alături de afacerist. 
“Probabil că e foarte frustrant să nu fi 
făcut nimic până la 30 de ani și atunci 
a fi pe prima pagină a unui ziar poate 
fi o mare realizare pentru ea”, a pre
cizat Moni.

în replică, Mariana Roșea, ie
șeanca la care face referire Moni a de
clarat că soția lui Iri este o frustrată, 
care nu-și face soțul fericit. “Eu, până 
la 30 de ani, am ajuns să am propria

afacere, două apartamente de 1,5 mi
lioane de dolari în Liban și un iubit 
care chiar mă iubește. Ea, în schimb, 
e cea frustrată, pentru că, în afară de 
un copil, cu care probabil că va și ră
mâne dacă o va părăsi soțul, nu mai 
are nimic, pentru că nu cred că-i va 
lașa Irinel ceva”, a declarat Mariana. 
Blonda a adăugat faptul că atacurile 
Monicăi o deranjează, pentru că 
aceasta nu ar avea dreptul să facă asta, 
mai ales că discuțiile dintre ea și Irinel 
Columbeanu nu au avut tentă sexuală. 
“Irinel mi-a spus că e foarte încântat 
că are, în sfârsit, cu cine să vorbească. 
Am pălăvrăgit ore în șir despre reîn
carnare, un subiect despre care el are 
o teorie foarte plauzibilă, care, recu
nosc, m-a fascinat și pe mine în seara 
cu pricina”, a adăugat Mariana.

Bănică junior cântă iarăși de Crăciun
Ștefan Bănică și-a programat tradiționalele concerte de Crăciun pe 10,11,12 și 
13 decembrie, la Sala Palatului din Capitală, se arată pe site-ul bilete.ro. Biletele 
vor fi disponibile în curând, la patru categorii de preț - 120,100, 75 și 50 de lei - 
în funcție de locul ocupat în sală. Concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică Jr. 
au devenit deja o tradiție pentru scenele bucureștene, artistul susținându-le de 
mai multi ani, de fiecare dată cu casa închisă. Anul trecut, el a susținut de Cră
ciun șapte concerte live.

Actor, cântăreț, compozitor, textier și vedetă de televiziune, Ștefan Bănică este unul dintre cei 
mai apreciați artiști din România. De-a lungul unei cariere de peste două decenii, Ștefan Bănică a reușit 
să-și treacă în CV numeroase premii, 11 albume de studio vândute în peste 500.000 de exemplare, 
roluri în filme și seriale de succes și peste o mie de concerte în întreaga țară. Deși prima mare dragoste 
a lui Ștefan este actoria, el a ajuns celebru datorită hiturilor lansate în ultimii 17 ani, printre cele mai 
cunoscute și ascultate numărându-se "Veta", "Poveste", "Toată lumea dansează" etc.

Cariera sa muzicală cuprinde o activitate impresionantă, Ștefan Bănică având la activ 11 albume 
de studio. Albumul de debut, intitulat "Un actor/ un rock'n'roll", a fost lansat în 1992, fiind urmat, în 
1996, de cea de-a doua apariție discografică, "Te rock... frumos", un album la care el a colaborat pentru 
prima dată cu Rock'n'roll Band și cu grupul vocal The '50s. în anul 2000, Ștefan Bănică a lansat al
bumul "Cel de acum", piesa "Poveste", extrasă de pe acesta, fiind premiată la Festivalul de Muzică 

Mamaia. Anul 2002 a adus lansarea unui nou 
material, "De dragoste în toate felurile", care 
s-a bucurat de un succes enorm, primul single, 
"Găsește-mi loc în inima ta", aflându-se multă 
vreme pe primele poziții ale topurilor din Ro
mânia. Al doilea extras pe single de pe acest 
album, "Te iubesc femeie...", este, de aseme
nea, unul dintre cele mai populare videoclipuri 
ale artistului, în el apărând și Andreea Marin.

în 2007, Ștefan a lansat "împreună", al 
zecelea album de studio din carieră, care a pri
mit discul de platină pentru peste 20.000 de 
unități vândute, primul extras pe single de pe 
acest material, "S-o facem lată", clasându-se 
pe primele locuri în topurile muzicale din Ro
mânia. Anul acesta, pe lângă un nou videoclip, 
pentru piesa "Epilog", Ștefan Bănică a lansat 
materialul "Toată lumea dansează", în ediție 
live de colecție.

Jugaru vrea să fie regizor
Gabi Jugaru, prezentatorul emisiunii 
"Jugaru Shukaru " de la Pro TV, este 
student la regie la Facultatea de Arte 
de la Universitatea Hyperion din Ca
pitală.

"E un vis mai vechi de-al meu. Și pentru 
că acum m-am trezit, visul s-a terminat și a tre
buit să-l transform în realitate!- Mă întorceam 
dintr-o deplasare, iar unul dintre operatorii care 
mergea cu mine în mașină mi-a spus că a făcut 
un filmuleț, un scurtmetraj, pe care mi-1 va tri
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mite să-l văd... Că e examenul lui de licență, pe 
care urma să îl susțină la Hyperion, cu maestrul 
Geo Saizescu în comisie. Mie mi-a plăcut 
mereu de dumnealui, în «S-a furat o bombă» a 
inegalabilului (Ion Popescu, n.r.) Gopo, iar «Pă
cală» partea I, regizat de domnia sa, a fost un 
film pe care l-am văzut în copilărie și care mi s- 
a întipărit în memorie. Așa că am intrat pe net, 
am ajuns la secretariatul Facultății de Arte de la 
Universitatea Hyperion și m-am înscris! Partea 
proastă e că nu mi-am mai găsit diploma de bac 
și a trebuit să mă ajute vărul meu de la Iași, Lu
cian, (care e și bunic!) să scot duplicat, în timp 
util, ca să nu ratez înscrierea! în fine, e bine că 
toată alergătura a fost cu folos și am reușit să 
trec cu brio printr-un examen de admitere, la 42 
de ani!", spune Gabi Jugaru.

El spune că a ales să facă regie pentru că 
își dorește să fie "mai bun" în ceea ce face. "Eu 
îmi doresc să am șansa să fac film, să las în 
urma mea și altceva în afară de farse! Pentru că 
pot și pentru că vreau!", a spus Gabi Jugaru. Po
trivit lui Jugaru, admiterea la facultatea de regie 
a fost "interesantă și provocatoare, ca o femeie 
singură după al zecelea divorț în patru ani... și 
nu din cauza ei!". "Altfel spus, e greu să reușești 
s-o cucerești, dar e bătălia pe care vrei s-o câș
tigi!", a mai spus Gabi Jugaru, precizând că fiica 
lui-cea mare, Roxana - care este studentă în anul 
al treilea la Jurnalism, la Iași -, i-a fost alături. 
"A venit la București alături de mine și mi-a 
ținut pumnii în fiecare dintre cele două zile de 
examen", spune Gabi Jugaru.

Vaccin împotriva cocainei
Cercetătorii din Statele Unite au descoperit un leac împotriva cocainei, un vaccin care creează 

aproape aceleași senzații ca drogul, dar care luptă împotriva dependenței și a narcoticelor. Testele de 
până acum au fost destul de relevante în ceea ce privește noul medicament, oamenii de știință de la In
stitutul Național al Abuzurilor de Droguri urmând să îl testeze și pe oameni.

Potrivit informațiilor unui nou studiu asupra cocainei, care apare în numărul de octombrie al 
Arhivelor Psihologiei Generale, 2.5 
milioane de americani sunt dependenți 
la ora actuală de cocaină, însă doar 
809.000 dintre ei se află sub tratament.

Comparativ cu metadona, de
numită "heroina medicală", noul vac
cin se aseamănă foarte mult cu 
cocaina, de aceea nu mai creează ne
voia consumului și senzația de depen
dență. "Este un studiu atât de 
important. Arată în mod clar că se 
poate genera un vaccin care să inter
fereze cu cocaina", a spus Doctorul 
Nora Volkow.
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Hinghereală în Parlament
Senatul legalizează
omorârea maidanezilor
Comisia juridică a Senatului a 
lat aviz favorabil pentru o lege 
are permite eutanasierea căi
ților fără stăpân. Decizia a 
ost luată în ședința de lucru a 
omisiei din data de 6 octom- 
rie. Legea rupe societea civilă 
i două. Pe de o parte, primarii 
red că legea este absolut ne- 
esyră pentru populația agre
ată de maidanezi. Pe de altă 
arte, iubitorii de animale cred 
ă legea e crudă pentru că 
rice vietate are dreptul la 
iață.

La Senat a fost depus un proiect 
i dificare a legii privind protecția 
liinaielor. în condițiile în care modi- 
:ările aduse prin Legea 9/2008 nu au 
ovocat o reală îmbunătățire nici pen- 
j cetățenii a căror viață este afectată 
; prezența acestor animale pe străzi și 
ci pentru câinii tară stăpân, ținând 
nt că există persoane care reclamă 
ezența pe străzi a unui număr mare de 
emenea animale care, de cele mai 
alte ori, devin agresive.

Imaginea României 
e sfâșiată 
de maidanezi

Gestionarea animalelor fără stă
pân continuă să fie imposibil de realizat 
în condiții eficiente pentru că adăpos
turile de câini sunt supra-aglomerate, 
iar fondurile pentru întreținerea lor sunt

insuficiente. „Eu sunt de părere că tre
buie să existe această lege până în mo
mentul în care scăpăm de un anumit 
număr de animale comunitare. După 
aceea se poate reveni la legislația de 
acum. Mi se pare că și numele de „co
munitar” este forțat. Cine-i îngrijește pe 

acești câini comunitari? Comunitatea 
nu are girjă de ei, asta e foarte clar. Nu
mărul câinilor vagabonzi este prea 
mare și au devenit agresivi. Pe de altă 
parte, din cauza câinilor comunitari im
aginea României în occident este așa 
cum este. Trebuie să se termine odată 
pentru totdeauna povestea asta cu mai- 
danezii, iar după aceea să se facă un 
control riguros pentru a stăpâni feno
menul”, spune Nicolae Timiș, primarul 
orașului Hațeg.

„Cei care iubesc 
animalele să le ia 
acasă”

în Deva câinii s-au înmulțit 
peste măsură, iar eforturile autorităților 
de a izola câinii comunitari în adăpos
turi sunt zădărnicite de binevoitori care 
îi eliberează noaptea din cuști. „Se pare 
că este o lege corectă, trecând peste 
faptul că fiecare dintre noi avem o oa

recare sensibilitate față de soarta vietă
ților din jurul nostru, dar animalele care 
sunt bolnave, care sunt abandonate pe 
stradă și prezintă un real pericol pentru 
oameni trebuie prinse și eutanasiate. 
Sunt câini bolnavi și câini agresivi care 
trebuie eutanasiați. Faptul că acum 
legea nu ne îngăduie să acționăm împo
triva câinilor comunitari ne provoacă 
multe neplăceri. Zilnic vin câte trei sau 
patru deveni la Primărie să reclame fap

tul că sunt agresați de câinii vagabonzi. 
Noi nu putem decât să îi prindem, să îi 
crotaliem și să îi ducem la adăpostul de 
la Sântuhalm, dar a doua zi li se dă dru
mul și se întorc la Deva, urmărind calea 
ferată. Mi se pare o lege corectă. Cei 
care iubesc animalele să le ia acasă”, 
declară Florin Oancea, viceprimarul 
Devai.

Orașul Geoagiu 
e ca un sat fără câini

ar putea lăsa orașul Geeoagiu ca pe un 
sat fără câini. „Nu pot să mă pronunț, 
nu pot să mă pronunț.... Problema câi
nilor vagabonzi trebuie rezolvată în Ro
mânia, dar eu nu știu în ce fel și cum. 
Nu pot să îmi dau seama... Sunt specia
liștii care ar trebui să se pronunțe”, 
spune primarul Simion Mariș.

Europenii 
și americanii 
sunt oameni cruzi

Rodica Tănase a înființat la 
Deva o asociație pentru protecția ani
malelor fără stăpân. Rodica Tănase 

crede că legea e crudă. „Eu nu am fost 
niciodată de acord cu eutanasierea. Ac
ceptarea ei, ar însemna să eutanasiem 
orice ființă care nu mai este necesară 
societății, atât oameni, cât și animale? 
E adevărat că această metodă este prac
ticată în statele Europei și USA, dar în 
aceste țări sistemul de protecție a ani
malelor este bine pus la punct. Pe mine 
nu mă afectează în niciun fel avizul Co

Primarul Simion Mariș nu își 
dă seama dacă e bine sau e rău să fie 
eutanasiați maidanezii, ca și cum legea

misiei Sematului. Adăpostul „Salvați-1 
pe Lăbuș” este privat. Eu mă ocup de 
administrare. Din partea Primăriei eu 
nu beneficiez de absolut nimic. Cu ceva 
timp în urmă, au adus 10 țarcuri mobile 
în care pot fi adăpostiți câte cinci mai
danezi în fiecare țarc. în rest de la ei 
am primit câinii, dar nu și hrană pentru 
aceștia. Cei care vor să facă ceva pentru 
aceste animale fără adăpost , pot să 
facă, acest lucru l-am dovedit cu pro
priile puteri, înființând această fundație, 
fără ajutor financiar din partea autori
tăților”, spune Rodica Tănase. Zilnic, 
zeci de persoane din județ sunt agresate 
de câinii comunitari, maidanezi care 
sunt gata să atace pentru a supraviețui, 
și totuși, sunt vietăți care nu au nicio 
vină că au ajuns ale nimănui.

Marcel Bot 
Georgiana Giurgiu
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'‘Am fost obligat de situație să recurg la asumarea răspunderii. Motivele sunt simple: necesitatea realizării
unei grile corecte, fără discriminări sau privilegii pentru unii. Am această responsabilitate
ca prim ministru.” El„n Boc

Legea pensiilor rămâne, pe răspunderea lui Boc
Prin noua lege a pensiilor se 
are în vedere creșterea vârstei 
de pensionare la 65 de ani, atât 
pentru bărbați, cât și pentru 
femei, până în 2030, recalcula
rea pensiilor speciale și inte
grarea lor în sistemul unitar de 
pensii, dar și descurajarea 
pensionărilor anticipate.

"Pensiile speciale vor fi recalcu
late în termen de șase luni de la intrarea 
în vigoare a legii sistemului unitar de 
pensii", a declarat premierul Emil Boc, 
care a prezentat și motivele pentru asu
marea răspunderii pe legea pensiilor. 
"Am fost obligat de situație să recurg la 
asumarea răspunderii. Motivele sunt 
simple: necesitatea realizării unei grile 
corecte, fără discriminări sau privilegii 
pentru unii. Am această responsabilitate 
ca prim ministru", a explicat Boc.

Premierul a mai spus că este dis
pus să-și pună mandatul la bătaie asu- 
mându-și răspunderea pe legea 
sistemului unita? de pensii și că ar fi 
"onorat" ca Executivul pe care îl con
duce să cadă din cauza acestui act nor

mativ. "Eu sunt dispus să îmi pun man
datul la bătaie: ori pleacă legea, ori 
cade Guvernul. Iar din punctul meu de 
vedere să știti că personal aș fi onorat 
ca un Guvem pe care îl reprezint să 
cadă datorită acestei legi. Amenințarea 
că va fi o moțiune de cenzură nu mă 
sperie", a declarat Boc.

Primul ministru a susținut că 
este dispus să continuie reformele pe 
care acest Guvem și le-a asumat atunci 
când a fost investit de Parlament, în 
ciuda plecării PSD din Executiv. 
"Acum, pentru că partenerii de la PSD 
au plecat de la guvernare, să pun batista 
pe țambal și să nu mai fac nimic în Gu
vem de teama unei moțiuni de cenzură? 
Nici poveste! Mergem mai departe", a 
subliniat premierul. "Am decis această 
formulă pentru că este și o condiționa- 
litate cu Comisia Europeană și FMI și 
am responsabilitatea față de România 
să mă asigur că aceste lucruri se întâm
plă, punând pe masa Parlamentului în
ainte de a se intra în campania 
electorală, pentru că odată cu intrarea 
în campania electorală sunt convins că 
o asemenea lege nu mai are șanse să 
meargă. Iar dacă o trimiteam la Parla
ment, v-aș ruga să vă amintiți ce s-a în

tâmplat cu proiectul de lege privind 
desființarea pensiilor parlamentarilor. 
Nimic. Acolo zace de mai bine de trei, 
patru sau cinci luni de zile. Vă dați 
seama că prin acest proiect desființam 
pensiile parlamentarilor și dacă nj-aș 
duce cu el la dezbatere în Parlament, 
știți ce consecințe pot să apară", și-a 
motivat Boc decizia de a merge în Par
lament.

Opoziția vrea 
căderea guvernului

Celelalte partide politice nu sunt 
de acord cu această inițiativă a guver
nului și susțin că o asemenea lege are 
nevoie de dezbateri și analize și nu 
poate fi asumată atât de repede. Viceli- 
derul deputaților PNL, Eugen Nico- 
laescu, a declarat că anunțul 
premierului Emil Boc legat de asuma
rea răspunderii Guvernului pe o lege a 
sistemului unitar de pensii este "o în
cercare de înșelare a populației", ară
tând că Guvernul Boc va fi demis 
înainte de a veni în Parlament pentru 
asumare. "Cred că este mai mult decât 
o minciună, este o încercare de înșelare

a populației pentru că, din punctul meu 
de vedere, acest Guvem este în pragul 
demiterii și un Guvern aproape demis 
nu are drept de initiațiva legislativă", a 
declarat Nicolaescu. Liderul PNL a ară
tat că angajarea răspunderii Guvernului 

în acest moment este "o miniciună gr< 
solană" și un demers „propagandistic 
pe care Emil Boc le aruncă pe piață < 
să mai câștige voturi pentru Traian B: 
sescu.

PNL și PSD cer^spendarea 
Robertei Anaffase

Ședință tensionată a Birourilor Permanente, reunite astăzi, ale Came
relor Parlamentului: PNL și PSD intenționează să depună la comisia juridică 
o cerere de suspendare din funcție a președintelui Camerei Deputaților. Ro
berta Anastase, acuzată de abuz în funcție și necunoașterea prevederilor Re
gulamentului acestei instituții legislative, susțin surse parlamentare. Membrii 
celor două partide îi impută acesteia modul "defectuos" în care a condus ieri 
ședința de plen a Camerei Deputaților, care s-a soldat cu părăsirea și suspen
darea ei de către parlamentarii PSD și PNL, dar și derapajele constate în pre- 
zidarea ședințelor conducerii acestei Camere.

Isărescuna 
să fie premi

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că nu va accepta o 
funcție de premier, răspunzând unei întrebări a presei pe această temă. Isă- 
rescu a participat la ședința parlamentarilor din Comisiile de buget - finanțe 
de audiere a candidaților pentru Consiliul de Administrație al BNR.

Președintele PNL Crin Antonescu a declarat marți că. în situația în care 
moțiunea de cenzură depusă la Parlament va avea succes, va propune ca func
ția de premier să fie preluată de un independent, iar guvernul să fie format 
din tehnocrați până după alegerile prezidențiale. Surse apropiate liberalilor 
au declarat că primarul Sibiului, Klaus Johannis, este propunerea președintelui 
PNL pentru funcția de premier independent.

Președintele PSD, Mircea Geoană, declara la finele; lunii septembrie 
că cea mai bună soluție pentru această perioadă ar fi un guvem format de teh
nocrați. *

Băsescu vrea referendum
pentru Parlament unicameral

Scrisoarea președintelui Româ
niei asupra organizării unui referendum 
pentru Parlament unicameral în .ziua 
alegerilor a ajuns la Comisiile Juridice. 
Conducerea Parlamentului a decis să 
trimită scrisoarea președintelui Traian 
Băsescu, referitoare la intenția de a or
ganiza un referendum; către Comisiile 
juridice reunite pentru un punct de ve
dere, termenul stabilit fiind de 10 zile, 
potrivit unor surse parlamentare. Mem
brii PSD și PNL din Birourile Perma
nente ale celor două Camere ale 
Parlamentului intenționează să amâne 
chestiunea avizării propunerii de refe
rendum făcute de președintele Traian 
Băsescu, astfel încât să blocheze orga

nizarea acestuia la 22 noiem
brie.

Președintele Traian Bă
sescu a transmis la 24 s.eptem- 
brie președinților celor două 
camere ale Parlamentului o 
scrisoare prin care cere aviz 
consultativ pentru organizarea 
unui referendum, la data alege
rilor prezidențiale, pentru a 
consulta populația în legătură 
cu reducerea Parlamentului la 
o singură cameră și care să 
aibă maximum 300 de parla
mentari.

Antonescu vrea și nu prea vrea 
tehnocrați în guvern

Președintele PNL Crin Antonescu a declarat marți la Ga
lați că, în situația în care moțiunea de cenzură depusă la Parla
ment va avea succes, va propune ca funcția de premier să fie 
preluată de un independent, iar guvernul să fie format din teh
nocrați până după alegerile prezidențiale. "în situația în care Gu
vernul cade, sunt în măsură să fac o propunere în numele 
Partidului Național Liberal pentru un prim-ministru interimar 
independent și capabil, cu un Guvem de tehnicieni care să ge
stioneze, departe de jocul electoral, treburile curente ale Româ
niei", a spus Antonescu. Liberalul a precizat că, deocamdată, nu

va face nicio nominalizare pentru premier, având în vedere 
sibilitatea să câștige alegerile, dar a menționat că, dacă va s 
că trebuie să facă acest lucru pe perioada alegerilor, o va fa 

"Dacă voi fi ales președinte, ceea ce sper, nu voi nc 
naliza prim-ministru pe cine doresc eu, așa, mai tare și mai 
Voi nominaliza prim-ministrul, așa cum scrie în Constituții 
urma consultării cu partidele politice din Parlament. în u 
conturării unei majorități și, sigur, având și eu o parte din ace 
opțiune. Nu am în acest moment de formulat public numele 
prim-ministru. Dacă voi simți nevoia pe timpul campaniei 
până în alegerile prezidențiale, vă voi spune", a mai dec 
Crin Antonescu.

întrebat dacă preferă varianta unui guvem de tehno 
în situația în care va deveni președinte, liberalul a susțini 
este adeptul ideii că guvernul ar trebui să fie unul care să 
culoare politică.

"O democrație trăiește prin guverne politice. De 
există partide politice, de asta există alegeri, de asta există 
lament. Guvernele de tehnocrați sunt soluții de avarie, î 
deauna limitate în timp și nu prefer așa ceva. Prefer un gi 
politic, un guvem solid, un guvern de oameni serioși și ui 
vem care să asume un program politic, cu răspundere pol 
Sper să nu fiu nevoit, pe parcursul mandatului meu, să rect 
un guvem de tehnocrați", a mai spus Crin Antonescu.
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“Natura nu ucide. Omul este cauza deceselor înregistrate
& în această catastrofă naturală. ” . „

Guido Bertolaso

► Obama se luptă cu rețeaua al-Qaida
Președintele american Barack Obama și- 

iuat marți angajamentul de a lupta împotriva 
țelei al-Qaida oriunde s-ar afla și a dezvăluit 
organizația teroristă a fost deja dimințiată în 

jd sever. însă el a spus că nu poate garanta că 
ațele Unite nu vor fi din nou atacate, așa cum
i întâmplat la 11 septembrie 2001, și a făcut 
el la hotărâre și la vigilență în lupta antitero- 
tă. "Statele Unite și aliații lor au adresat un 
:saj fără ambiguitate: vom lovi al-Qaida 
unde s-ar afla, nu vom ezita, suntem pe cale 
dezvoltăm capacitățile și cooperarea necesare 
îtru a interzice formarea fie și a celui mai mic 
ictuar care să servească la amenințarea Ame-
ii și a aliaților săi", a spus Obama într-un scurt 
curs la Centrul Național de Luptă Antitero- 
ă, la McLean (Virginia), în apropiere de Was- 
gton.

, Printr-o "presiune neîncetată", liderii al- 
ida au suferit "pierderi majore"."Al-Qaida și 
iții săi nu și-au pierdut doar capacități opera- 
îale, ci și-au pierdut și din legitimitate și cre

dibilitate", a spus președintele, referindu-se la 
meritele diplomației administrației sale, care 
constau în a oferi o "imagine pozitivă a Ameri- 
cii" în întreaga lume. Totuși, al-Qaida plănuiește 
în continuare atentate și "nimeni nu va putea pro
mite vreodată că teritoriul american nu va mai fi 
atacat niciodată", a admis el.

Obama a dezvăluit că amenințarea este 
prezentă în numeroase locuri din lume. între al
tele, el a citat Pakistanul. însă Barack Obama a 
omis Afganistanul, în timp ce au loc dezbateri 
puternice privind suplimentarea trupelor ameri
cane în această țară, în care situația a continuat 
să se degradeze în ultimele luni.

Una dintre problemele foarte puternic 
dezbătute constă în gravitatea amenințării repre
zentate de al-Qaida în Afganistan și necesitatea 
de a lupta împotriva talibanilor, pentru a-i îînpie- 
dica să ofere din nou refugiu acestei organizații 
teroriste într-o țară din care au fost organizate 
atentatele de la 11 septembrie împotriva Statelor 
Unite.

axiuri gratuite pentru bețivii britanici
Bețivii britanici se vor 

putea duce acasă - sau unde pof
tesc - cu taxiul plătit din banii 
contribuabililor, potrivit unui 
plan al poliției menit să reducă 
numărul actelor de violență și de 
comportament antisocial. Taxiu
rile preplătite vor fi disponibile 
în fiecare noapte de vineri și 
sâmbătă, în speranța că bețivii nu 
se vor mai implica în scandaluri 
în drum spre casă. Inevitabil, pla
nul a stârnit nemulțumiri în rân
dul publicului larg. Criticii spun 
că,schema este o flagrantă risipă 
de bani publici și că el nu va face 
decât să încurajeze și mai mulți 
oameni să iasă în oraș și să se îm
bete. Programul-pilot a fost in
trodus pentru o perioadă de trei 
luni de către poliția din Watton, 
Norfolk. Dacă va avea succes, el 
va fi extins la scară largă.

Vine americanii’!
Vicepreședintele american 

Joe Biden va vizita Polonia, Cehia 
și România și se va întâlni cu șefii 
de state și guverne din aceste țări, 
între 20 și 24 octombrie, a anunțat 
Casa Albă. Potrivit AFP, Biden plă
nuiește și să se întâlnească cu cetă
țenii acestor țări, pentru a discuta 
despre extinderea comerțului și a 
investițiilor, și despre cooperarea 
dintre SUA și aceste țări. Vizita 
vine la scurtă vreme de la renunța
rea SUA la planul de instalare a 
unui scut anti rachetă în Cehia și 
Polonia.

Totuși, vizita lui Biden în 
România poate fi privită și în con
textul campaniei electorale pentru 
prezidențiale, alegeri care vor avea
loc la 22 noiembrie, deci exact la o lună după venirea oficialului american. în ul- 
timulo timp s-a tot vorbit de o posibilă vizită a președintelui SUA la București, 
lucru infirmat în ultima lună de administrația americană, lată că, până la urmă, 
americanii îl trimit în România pe al doilea om în stat, vicepreședintele Joe Biden.

[anevre militare anti-submarin
Bilanț tragic al inundațiilor 
din Sicilia

Marea Neagră
Nave de război și avioane 

otei ruse la Marea Neagră 
oară o serie de manevre mi- 
anti-submarin ce implică și 
e de război, a anunțat pur- 
de cuvânt al flotei. "Scopul 

țiului este de a face antrena- 
pentru misiunile de căutare 
ugere anti-submarin. Exer- 
implicâ nave de război, 
e și submarine ale Flotei 
'legre".
Potrivit oficialului rus, dis- 
>rul "Smetlivi" și trei nave 
anti-submarin, asistate de 
vioane Be-12 Mail, vor si- 
n atac cu torpile și încărcă- 
; adâncime asupra unui 
in "ostil" lângă coasta Ru- 
□ta rusă a Mării Negre de- 
tr un submarin în serviciu.

Inundațiile și alunecările de 
teren din Sicilia au provocat moartea a 
25 de persoane și dispariția altor zece, 
distrugând casele a peste 700 de locui
tori, potrivit unui bilanț anunțat marți 
de directorul Protecției civile, Guido 
Bertolaso, în fața Senatului italian. Bi
lanțul definitiv "ar trebui să fie de 35 de 
victime (morii), întrucât nu mai există 
nicio speranță de a găsi supraviețuitori 
între cele zece persoane dispărute", a 
adăugat Bertolaso. Căutarea cadavrelor 
persoanelor dispărute s-a dovedit a fi 
dificilă deoarece mâlul s-a întărit în zo
nele cele mai afectate de intemperii.

Presa a continuat marți să de
nunțe urbanizarea anarhică și nerespec- 
tarea normelor de construire, 
considerate ca fiind cauza producerii 
tragediei de la Messina. De asemenea, 
a evocat un raport al protecției civile, 
ce datează din 2008, asupra pericolelor 
urbanizării excesive care a fost trimis 
Parchetului din Messina, dar fără a 
primi un răspuns. "Ministerul Justiției 
va acorda puteri extraordinare Parche

tului de la Messina", a declarat minis
trul Angelino Alfano, înainte de fune
raliile unui polițist mort în timpul 
intemperiilor, precizând că "stabilirea 
adevărului de către judecători va trebui 
să înceapă de mâine". "Natura nu ucide. 
Omul este cauza deceselor înregistrate 
în această catastrofa naturală", a men
ționat Bertolaso în fața Senatului ita
lian, adăugând că protecția civilă a 
lansat o alertă înainte de intemperii. 
"Trebuie să învățăm de pe urma a ce s- 
a întâmplat. Nu este suficient să denun
țăm abuzurile, trebuie să transformăm 
(catastrofa) într-un plan de acțiune (...) 
pentru a asigura securitatea persoanelor 
care locuiesc în zonele cu un risc ridi
cat", a afirmat Bertolaso, considerând 
că aceasta este cea mai bună manieră 
de a "onora memoria victimelor".

Potrivit unui raport al serviciu
lui regional pentru protejarea solului 
din 2007, riscurile hidrogeologice sunt 
foarte ridicate în peste 70 la sută din te
ritoriul Siciliei.
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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

S.C. L.AVAGIO AUTO S.R.L?
Dex'a., Galea Zarandnlni ISO (l>JS'7 )
( Ieșirea spre Simeria, lângă Volvi>)

„Glasul Hunedoarei”

Clicniîi fideli primesc, 
pc bază dc bon, 
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

angajează vânzători volanți

Informații la telefon:
9

0771 677 031, 0723 071 792, 0743 058 798

Vă oferim;
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servicl curățenie
* persoane fizice ♦
* persone jurltice

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09-00-15.IM>

(

(text maxim 50 de cuvinte)

Facem comrade 
pentru Firme CU 

RFDUCERE
DE 20%

ANGAJĂM PERSONAL
- programele lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de munca

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

- Persoane juridice -
o lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni-108 lei

- Persoane fizice -

3onus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la ale- 

ere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun- 
iri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit sațiu 
ublicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate

- pentru J0 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu 
ublicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate 
spațiul publicitar este alocat în funcție de solicitările beneficia- 
ilui)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

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

12 luni-108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0 7230 71792; 0733920329

♦
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I

»

I

I
I
I

1 
»

I

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

Prenuifie.........
..... Nr........Bl. 
..........Județul.

Sc.

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 ce) 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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Campanie FIFA în favoarea Robert Kubica îl va înlocui
educației copiilor săraci din Africa

Regina Rania a Iorda
niei, premierul britanic 
Gordon Brown, preșe
dintele Africii de Sud, 
Jacob Zuma, și nume
roși foști și actuali fot
baliști au lansat, marți, 
o campanie susținută de 
FIFA în favoarea edu
cării copiilor săraci din 
Africa, cu ocazia Cupei 
Mondiale din 2010.

Această campanie se 
va desfășura la nivel mondial 
și este denumită "1GOAL- 
Education for AH" ("Un

gol/scop - Educație pentru toți"). Numeroase alte personalități s-au angajat să găsească resurse finan
ciare pentru a contribui la îmbunătățirea educației copiilor săraci din Africa. "Ne-am propus ca ediția 
din 2010 a Cupei Mondiale să contribuie durabil la educația copiilor de pe acest continent", a declarat 
președintele Africii de Sud, Jacob Zuma. .

Campania 1GOAL are ca scop mobilizarea guvernelor din țările slab dezvoltate să investească 
în școlarizare și să convingă națiunile bogate să-și respecte promisiunile în materie de educație. Potrivit 
inițiatorilor campaniei, este nevoie de șapte miliarde de dolari pentru a asigura școlarizarea a aproxi
mativ 75 de milioane de copii care, la ora actuală, în întreaga lume, nu merg la școală. "Este scandalos 
că 35 de milioane de copii africani nu beneficiază de școlarizare la nivel de bază. Ar fi o reușită extra
ordinară dacă am reuși să atragem atenția asupra acestei probleme", a declarat premierul britanic Gor
don Brown. Printre oamenii de fotbal care au decis să susțină această campanie se numără olandezul 
Ruud Gullit, francezul Marcel Desailly sau englezul Gary Lineker.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

pe Fernando Alonso la Renault
Pilotul polonez Robert Kubica îl va înlocui pe Fernando Alonso la echipa de Formula 1 

Renault, după plecarea spaniolului la Ferrari începând din sezonul 2010, informează cotidianul 
francez Le Figaro. Potrivit sursei citate, Renault a ajuns la un acord cu Kubica, însă oficialii echi
pei franceze așteaptă permisiunea celor de la BMW-Sauber pentru a face anunțul oficial. Robert 
Kubica, în vârstă de 24 de ani, îl va înlocui pe Fernando Alonso, care a semnat recent un contract 
pe trei ani, începând din 2010, cu scuderia Ferrari, unde va face pereche cu brazilianul Felipe 
Massa.

Echipa Renault a fost aproape să părăsească Formula 1 în urma scanatului legat de trucarea 
cursei din 2008 de la Singapore, însă FIA a decis doar o pedeapsă cu suspendare. De cealaltă 
parte, BMW-Sauber încearcă eu greu să rămână în FI după ce compania BMW și-a anunțat re
tragerea.
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