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Sfântul Apostol Iacob Alfeu
Sfântul Apostol Iacob era fiul lui Alfeu și fratele 

lui Matei, vameșul și evanghelistul. Când Domnul nostru 
Iisus Hristos viețuia cu trupul pe pământ și alegea pentru 
vrednicia apostolească pe oamenii cei fără de răutate și 
drepți, ca să-i trimită la propovăduirea Evangheliei în 
toată lumea, atunci l-a ales pe acest Iacob și ca pe un 
vrednic l-a numărat în ceata apostolească.

PAGINA 5

Legea Pensiilor trebuie să devină 
funcțională cât mai repede

POLITIC ^^pagin^

Winkler nu mai vrea 
o Europă cu două viteze

RE PORTAJ

Rromii hunedoreni 
s-au întâlnit 
cu regele Cioabă

Francezii ajută Centrul 
de Plasament Brad

Vino, mamă, să mă vezi, 
cum fentez cu spații verzi

Pe personajul din această bârfă (vezi 
indicii despre identitatea lui«în poza atașată 
bârfei) l-am legat la ochi, deși corect ar fi 
fost să-1 îmbrobodim așa cum face el când 
își bagă ciocanu’ în hotărârile Consiliului 
local.

Fond de urgentă 
pentru SMURD

Datoriile membrilor Asocia
ției „Salvital”, care coordo
nează activitatea serviciului 
SMURD în județul Hune
doara, se ridică la 836.604 
lei. „Situația financiară se 
înrăutățește, iar datoriile și 
restanțele partenerilor aso
ciației, în loc să scadă, au 
crescut cu un miliard de lei 
(n. red.: vechi)”, a declarat 
Petru Mărginean (foto), 
președintele Asociației „Sal
vital”, într-o conferință de 
presă desfășurată ieri la 
Deva.
Pentru a ieși din situația di
ficilă în care se află din 
cauza unor primării, care 
refuză de mai mult timp să 
își plătească datoriile către 
asociație, „Salvital” a întoc
mit un proiect pentru acor
darea unui fond de urgență 
de 71.300 dolari. Proiectul a 
fost trimis Fundației Soros, 
a informat Mărginean.

Editorial de Bogdan Barbu

Doctrina și crezul
Privită din anume punct de vedere, Istoria 

nu reprezintă altceva decât o repetare a unor con
flicte: inițial între indivizi, ulterior între triburi, 
între națiuni și alianțe de națiuni; între grupuri et
nice deosebite, între adepții unor religii comba
tante; între nomazi și sedentari, între păstori și 
agricultori; între doctrine populiste și elitiste; sau,
la limita arătată de Swift, între cei care sparg oul 
la capătul rotund și cei care îl sparg la capătul as
cuțit. Fie spunem ca în Biblie: Cain l-a omorât 
pe Abel, fie că dăm crezare antropologilor care 
afirmă că primele specii pre-umane practicau

frecvent canibalismul, evoluția omului im
plică o competitivitate care merge până la 
eliminarea fizică a indivizilor sau a grupu
rilor rivale. Naziștii i-au exterminat în masă 
pe evrei în timpul celui de-al doilea Război 
Mondial, comuniștii ruși și-au eliminat la

propriu opozanții politici timp de trei sferturi de 
secol, Noii Turci au practicat genocidul pe ar
meni nu mai departe de acum un veac, Inchiziția 
și-a creat o tristă reputație pe seama tuturor ere1- 
ticilor (și ce ușor era să intri în categoria eretici
lor în perioada aceea!), conchistadorii au 
convertit la Americi, musulmanii nu s-au lăsat cu
nimic mai prejos și au creștinism prin „metode 
specifice” pe băștinașii celor două adus la Islam 
într-un timp record Orientul Apropiat, întreg nor
dul Africii, parte din peninsula indienă, plus o bu
cățică (din ce în cemai mare...) a Europei.

Istoria omenirii este istoria conflictelor; 
majore, insignifiante, globale, individuale - ori
cum, conflicte. Motive care acum ni se par abso
lut ridicole au contat acum câteva sute de ani, 
pentru oameni perfect sănătoși la minte, mai mult 
decât viețile a milioane de oameni. Ceea ce ni se 
pare esențial acum (politic, economic, etnic, re
ligios, social) va arăta - poate - peste câteva vea
curi lipsit de sens, de-a dreptul de neînțeles 
pentru oamenii de atunci. în numele unor crezuri 
și a unor doctrine, nu (numai) de foame, omul și- 
a exterminat aproapele. A făcut-o deseori ascun- 
zându-se în spatele unor principii care în nici un 
caz nu militau pentru așa ceva. Dacă revenim la 
războaiele religioase din Liliputul lui Swift, ne 
amintim că acolo se recomanda doar ca „fiecare 
drept-credincios să spargă oul la capătul POTRI
VIT”...
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Limbă 

cu ciuperci 
Ingrediente:

1,5 kg limbă de vacă; 150 ml 
ulei; 100 g unt; 50 g faină; 100 g 
ceapă; 100 g morcovi; 100 g fe
lină; 25 g usturoi; 100 g pastă de 
tomate; 400 g ciuperci proaspete 
sau conservate; 100 ml vin; 1 le
gătură verdeață; sare; piper; cim
bru; foi de dafin.

Mod de preparare:

Limba se spală, se opărește și 
iar se spală, apoi se pune la fiert 
în apa clocotită cu sare. După ce a 
fiert, se scoate și se pune în alt vas 
cu apă rece și se curăță de pieliță, 
apoi se porționează în formă de 
rondele. Ciupercile se călesc în 
unt, iar restul de legume se taie 
mărunt și se înăbușă în ulei cu 
adaos de apă sau supă, se adaugă 
pasta de tomate, cimbrul, piperul 
boabe, usturoiul tăiat mărunt, foile 
de dafin, supa în care a fiert limba 
și făina cernută. Se amestecă bine 
componentele și se pun la fierbere 
cca. 30 min, apoi se strecoară 
sosul obținut peste limba porțio- 
nată. Se adaugă ciupercile călite 
în unt și vinul, continuând fierbe
rea încă 10 min.

► HOROSCOP
Chiar dacă există persoane în jurul tău care încearcă să te des

curajeze, nu trebuie să-ți consumi energia acordăndu-le atenție. 
Trebuie doar să le ignori și totul va fi bine. In plan financiar se 
anunță câștiguri, iar unele dintre ele sunt neașteptate. Ai putea să 
te gândești la câteva modalități de investiții.

Acasă trebuie să faci față unor discuții legate de problemele fa
miliale. Este bine să fii cât mai exact, pentru că a prelungi la infinit 
discuțiile de acest gen nu duce la niciun rezultat. In cercul de prie
teni, fă tot posibilul pentru a trata lucrurile cu modestie. In caz 
contrar, cei dragi ar putea să te condamne pentru atitudinea ta su
perioară.

Chiar dacă nu mai ești atât de energic la locul de muncă și-ți 
vine să lași totul baltă, nu este un moment bun pentru a reduce din 
ritm. Dacă îți organizezi mai bine timpul, te vei descurca. In cazul 
în care călătorești, se poate să întâlnești o persoană deosebită, iar 
o idilă nu este deloc exclusă.

Este o zi bună pentru a te apropia din nou de partener și a re
zolva neînțelegerile din trecut. Dacă încă nu ai o relație, se poate 
ca astăzi să mergi la o întâlnire romantică, care îți face mare plă
cere. In plan profesional ești combativ, iar șansele de ascensiune
cresc.

Apar diverse oportunități de câștiguri financiare, iar aceste per
spective noi sunt deosebit de interesante. Acasă, relația cu familia 
este mai rece decât de obicei, însă acest lucru este cauzat de unele 
neînțelegeri care pot fi rezolvate. Fă tot posibilul pentru a trata si
tuația cu obiectivitate.

Dacă ai proiecte personale, poți să vorbești cu prietenii să-ți dea 
o mână de ajutor. Sau cel puțin să faceți schimb de impresii. Ne
mulțumirile de la locul de muncă se pot rezolva printr-o discuție 
deschisă cu șeful direct. Dacă știi cum să tratezi situația, ai putea 
să primești unele beneficii.

Amplasarea 
radarelor

Te atrag lucrurile de calitate, însă acest tip de lucruri sunt și 
costisitoare. Trebuie să-ți faci mofturile în măsura în care dispui de 
finanțe. Activitatea profesională este aducătoare de beneficii. Reu
șești să te dezvolți în direcția dorită și acest lucru îți aduce satis
facții.

Ai posibilitatea să primești o sumă de bani la care nu te așteptai. 
Trebuie însă să ai grijă cum vei folosi această suma, in viața de 
cuplu, este timpul să asculți cu mai multă atenție ce are de spus 
partenerul de viață. Dacă ești singur, se poate să trăiești o idilă cu 
o persoană de care te despart multe diferențe.

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hune
doara
► DN 66 Băcia
► DN 7 Simeria Veche - Spini -
Orăștie
► DJ687D Teliuc-Toplița
► DJ687A Hășdat-Hațeg
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu- 
hal *
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de jos, Fomădia
► Deva - Calea Zarandului, B.dul 
22 Decembrie
► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, Zam 
și DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Sâcă- 
maș
► Uricani pe DN 66A

Vineri, 09.10.2009, în in
tervalul orar 08.00 - 13.00, va fi 
sistată furnizarea apei potabile în 
municipiul Hunedoara după cum 
urmează:

- străzile: Ecaterina Varga, 
Panait Cema, Dorobanților, Pe- 
tofi Sandor, Carpați (parțial) și 
Buituri (parțial) - întreruperile 
sunt cauzate de eliminarea unei 
avarii la rețeaua de distribuție a 
apei potabile de pe strada Petofi 
Sandor,

- satul Hășdat (strada Hăș- 
dat): întreruperea este cauzată de 
înlocuirea robinetului de conce
sie pe strada Hășdat nr. 2.

Te simți atras când de relațiile bazate pe experiențe pasionale, 
când de relațiile afective, însă nu-ți pierzi nicio clipă farmecul. 
Este o zi promițătoare în plan amoros. Dacă lucrezi la un proiect 
dificil, acum lucrurile încep să evolueze în direcția dorită. Se poate 
să realizezi ceea ce ți-ai propus, în ciuda tuturor problemelor.

Cu toate că nu obișnuiești să-ți manifești sentimentele, astăzi ac
ționezi spontan, arătându-ți afecțiunea pentru cei din jur. Este o zi 
plină, în care primești tot felul de invitații, însă nu dispui de atâta 
timp pe cât ar trebui. Pentru ca lucrurile să se desfășoare bine, as
tăzi este indicat să treci cât mai neobservat.

Bancurile zilei
© © ©

Ion și Maria pe terasă. Ion citește 
"Times". La un moment dat, Maria îi 
spune lui Ion: - Mă Ioane, vezi că vine 
ploaia! Acoperă fânul ăla cu ceva, c-o 
să-l ude!

Ion nu zice nimic și citește în conti
nuare "Times". începe să picure. Maria 
se impacientează: - Mă Ioane, începu 
ploaia! Pune mâna și acoperă fânul ăla 
că-1 udă, ce naiba!

Ion n-o ascultă. Plouă, fânul este ud,

iar Maria supărată: - Hai, mă Ioane, dă- 
o dracului de treabă! A udat fânul și tu 
stai și nu faci nimic!

Ion, tacticos, pune "Times" la o 
parte și spune: - Fă Mario, you have an 
obsession!

© © ©

într-un mic orășel din SUA avocatul 
acuzării cheamă primul martor, o bă
buța simpatică, și văzând-o cam emo
ționată, începe cu o întrebare de 
complezență:

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

Dacă ai tot amânat un proiect complex, acum este momentul să 
realizezi ceea ce ți-ai propus. In relațiile cu cei din jur, ar fi mai 
bine pentru tine să te porți natural și să nu mai ții seama atât de 
mult de ceea ce au de spus ceilalți. Viața afectivă îți rezervă mo
mente frumoase alături cje persoana iubită.

Te bucuri de liniște și armonie în viața de cuplu. Ai împliniri în 
plan afectiv și sexual. Sub aspect financiar, lucrurile evoluează în 
direcția dorită. Ai putea face unele achiziții bune. La serviciu ac
ționezi cu fermitate și precizie, indiferent de sarcinile pe care le 
primești.

- Doamnă Jones, spuneți-mî dacă 
mă cunoașteți...

- Dacă te cunosc? Dar bineînțeles ca 
te cunosc, domnule Williams, te știu de 
când erai un băiețel! Dar ai fost o mare 
dezamăgire pentru mine... Min’i, mani
pulezi oamenii și-i vorbești pe la spate! 
Și cel mai rău este că îți înșeli fără ru
șine nevasta!

înmărmurit, avocatul încearcă să 
schimbe discuția și îngaimă:

- Doamnă Jones, dar pe avocatul 
apărării îl cunoașteți?

- Hmmm! Desigur că îl cunosc și pe 
domnul Bradley. De când îl știu, a fost 
la fel: leneș, bigot și cam bețiv... Nu 
poate avea o relație normală cu cineva, 
iar competența sa ca avocat este îndo
ielnică! Ca să nu mai vorbesc de faptul 
ca își înșeală soția cu trei amante! Una 
dintre ele este chiar soția ta!

în murmurul sălii, judecătorul le 
cere avocaților să se apropie:

- Ascultați, bastarzi nenorociți, dacă 
vreunul dintre voi o întreabă pe babă 
dacă mă cunoaște, vă sparg!!!
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Din datoria de 836.604 lei a membrilor „Salvital”, cea mai mare restanță la plată 
& o are Consiliul local Lupeni, 212.122 lei. Social 3
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Fond de urgență pentru SMURD
Datoriile membrilor Asociației 
„Salvital”, care coordonează 
activitatea serviciului SMURD 
în județul Hunedoara, se ri
dică la 836.604 lei. „Situația 
financiară se înrăutățește, iar 
datoriile și restanțele partene
rilor asociației, în loc să scadă, 
au crescut cu un miliard de lei 
(n. red.: vechi)”, a declarat 
Petru Mărginean (foto), preșe

dintele Asociației „Salvital”, 
într-o conferință de presă des
fășurată ieri la Deva.

Pentru a ieși din situația dificilă 
în care se află din cauza unor primării, 
care refuză de mai mult timp să își plă
tească datoriile către asociație, „Salvi- 
taF’ a întocmit un proiect pentru 
acordarea unui fond de urgență de 
71.300 dolari. Proiectul a fost trimis 
Fundației Soros, a informat Mărginean.

Proiect
în patru etape

în documentația acestui proiect 
sunt prevăzute patru etape: pentru pe
rioada 1 noiembrie 2009 - 31 ianuarie 
2010 este solicitată suma de 14.614 do
lari, pentru perioada 1 februarie - 30 
aprilie 2010 suma solicitată este de 
25.072 dolari, pentru perioada 1 mai - 
31 iulie 2010 este de 14.614 dolari, iar 
pentru perioada 1 august - 31 decem
brie 2010 suma prevăzută este de 
17.004 dolari.

„Dacă va fi aprobat, proiectul 
se va derula pe o perioadă de un an, 
între 1 noiembrie 2009 și 31 octombrie

2010. Ne-ar ajuta foarte mult pentru în
deplinirea obiectivelor Asociației „Sal
vital” în județul nostru”, a spus Petru 
Mărginean. Președintele Asociației 
„Salvital” se va întâlni astăzi cu preșe
dintele Consiliului Județean Hune
doara, Mircea Moloț, pentru o analiză 
amănunțită a activității acestei asociații 
și a problemelor cu care se confruntă.

Rezolvări 
prin discuții 
sau în instanță

Din datoria de 836.604 lei a 
membrilor „Salvital”, cea mai mare res
tanță la plată o are Consiliul local Lu- 
peni, 212.122 lei. Asociația a introdus 
acțiuni în instanță pentru recuperarea 
datoriilor de la Consiliile locale Lupeni, 
Ilia și Geoagiu. „Am avut două înfăți
șări la Judecătoria Petroșani pentru ac
țiunea declanșată împotriva Consiliului 
local Lupeni, la nici una dintre acestea 
nu s-a prezentat nici un reprezentant al 
Primăriei orașului. Am fost sfatuiți să 
facem demersuri pentru ca să punem 
poprire pe conturile acestei primării”, a 
spus Mărginean. Zilele trecute au avut 
loc discuții cu primarul municipiului

Petroșani, Tiberiu lacob-Ridzi, în urma 
cărora Consiliile locale din Petroșani, 
Petrila și Uricani și-au achitat cotiza
țiile la zi.

Conform președintelui „Salvi
tal”, în ultima perioadă cinci primării 
au semnat intrarea în Asociație, dar

există altele care au anunțat că vor să se 
retragă. „Pentru plata salariilor parame- 
dicilor există resurse, deocamdată nu 
sunt probleme pe această linie”, a men
ționat Petru Mărginean.

Maria Florescu

De la începutul anului până la 1 septembrie, echipajele 
SMURD au avut 3.267 intervenții (în anul 2008 au intervenit în 
2.180 de cazuri). Cele mai multe le-au avut echipajele din Deva, 
care au intervenit în 1.153 de cazuri, cele din Petroșani au avut 
444 intervenții, Hunedoara 442, Simeria 314, Vulcan 287, Ilia 
258, Brad 188 și Uricani 181.

Francezii ajută Centrul de Plasament Brad
Copiii instituționalizați în Cen
trul de Plasament Brad au pri
mit daruri de la Francine 
Durieux, vicepreședinte la 
Fundația „Speranța”și de la 
șase membri ai fundației fran
ceze „Machcoul”, cu sediul în 
orașul Nantes — Franța.

h

Este al doilea an consecutiv în 
care membrii acestei fundații franceze 

•vin cu sponsorizări la centrul din Brad. 
Oaspeții francezi au adus copiilor dul
ciuri și mici atenții și au sponsorizat 
achiziționarea unor piese de mobilier și 
decorative pentru camerele de studiu și 
de recreere ale centrului. Copiii s-au 
bucurat ca de fiecare dată de reîntâlni

rea cu francezii și au petrecut o zi de
osebită în prezența acestora.

Francine Durieux 
îi sensibilizează 
pe francezi

Francine Durieux a venit pentru 
prima dată în România în anul 1990 îm
preună cu fundația franceză „Medicii 
lumii”. Cu această ocazie a vizitat ve
chile case de copii din județul Hune
doara. Impresionată de condițiile în 
care aceștia trăiau a revenit apoi an 
după an cu sponsorizări constând în 
materiale, haine și rechizite, iar din anul 
2000 Francin» Durieux face legătura 
dintre copiii instituționalizați ai Centru
lui de Plasament Brad și diferite funda
ții din Franța. în această perioadă 
fundația pe care o reprezintă a donat di
verse obiecte pentru centru, a sponsori
zat două tabere pentru copii la Costești 
și o excursie în țară pentru zece copii.

Speranțe 
pentru orfanii 
din Hunedoara

Situația copiilor insti
tuționalizați s-a schimbat mult 
în bine, în ultimii 20 de ani. 
“în anul 1997 s-a înființat ser
viciul public județean în do
meniul protecției copilului, 
moment în care a început re
forma în acest domeniu prin 
adoptarea unor strategii și acte 
normative armonizate cu legi
slația europeană. Printre pri
mele unități, în care erairîngrijiți copiii, 
preluate de instituția noastră între anii 
1998 și 2000 este și actualul Centru de 
Plasament Brad”, declară Viorica Po
pescu, director general la Direcția Ge
nerală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Hunedoara.

Suportul oferit de Fundația

„Speranța” este concretizat printr-o 
convenție de colaborare între aceasta și 
DGASPC Hunedoara și constă în spri
jin material, educațional, emoțional fur
nizat prin donații materiale și diferite 
activități sociale, educative și culturale.

Diana Zlaczki

Sfântul Apostol Iacob Alfeu
Sfântul Apostol Iacob 

era fiul lui Alfeu și fratele lui 
Matei, vameșul și evanghe
listul. Când Domnul nostru 
Iisus Hristos viețuia cu trupul 
pe pământ și alegea pentru 
vrednicia apostolească pe oa
menii cei fără de răutate și 
drepți, ca să-i trimită la pro- 
povăduirea Evangheliei în 
toată lumea, atunci l-a ales pe 

acest Iacob și ca pe un vred
nic l-a numărat în ceata apos
tolească. Iar Iacob a fost 
dintre cei doisprezece apos
toli, însuși văzător și ucenic 
al lui Hristos, propovăduitor 
al Tainelor și următor pașilor 
Lui și împreună cu ceilalți 
Apostoli, primind Sfântul 
Duh care s-a pogorât asupra 
lor în limbi de foc, a mers la 

diferite neamuri și po
poare ca să propovădu
iască pe Hristos, să 
povățuiască și să-i 
aducă pe cei rătăciți la 

calea mântuirii.
Aprinzându-se cu 

râvna cea dumnezeiască, ca 
focul a ars spinii necredinței, 
a sfărâmat idolii și le-a risipit 
căpiștile, a tămăduit multe 
boli și a gonit din oameni du
hurile necurate și viclene și a 
adus Domnului nostru Iisus 
Hristos mulțime de popor, de 
la care și-a câștigat numele

cel nou: sămânța dumneze
iască, căci semănând în ini
mile oamenilor cuvântul 
dumnezeiesc a sădit și a spo
rit dreapta credință; pentru 
aceasta s-a numit "sămânță 
dumnezeiască". Și înconju
rând multe țări, a semănat să
mânță cea cerească și, 
adunând spicele mântuirii 
omenești, a sfârșit alergarea 
sa pe urma lui Hristos, pentru 
că s-a făcut următor al pati
milor Lui, și fiind pironit pe 
cruce și-a dat sufletul său lui 
Dumnezeu.
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“Proiectul este finanțat în proporție de nouăzeci la sută de Uniunea Europeană 
și se va finaliza în anul 2020. Deva este primul oraș care va beneficia 
din această lună de fondurile respective. ” rX> Mircia Muntean

Cutitar 
retinut 
la Deva

Poliția Municipiului 
Deva a fost sesizată telefo
nic de către un bărbat în 
vârstă de 54 ani, din Deva, 
despre faptul că o persoană 
necunoscută aflată în stare 
de ebrietate, i-a adresat in
jurii și amenințări. La sosi
rea echipei de poliție, 
suspectul s-a manifestat 
violent, amenințând cu un 
cuțit persoanele aflate în 
fața blocului. Bărbatul a 
fost imobilizat de polițiști și 
condus la sediul unității, 
unde a fost identificat în 
persoana lui AMBROZIE 
B. de 35 ani, din Deva. Cer
cetările continuă cu suspec
tul în stare de libertate sub 
aspectul comiterii infracțiu
nii de port ilegal al cuțitu
lui.

Undă verde la fonduri nerambursabile
Sistemele clasice de încălzire 
din Deva vor fi înlocuite sau 
completate cu sisteme care uti
lizează energie solară, energie 
geotermală și energie eoliană 
sau cu alte sistemem care con
duc la îmbunătățirea calității 
aerului, apei și solului, prin in
termediul unui program care 
se desfășoară la nivel național.

în cadrul acestui program, Con
siliul local Deva va accesa fondurile ne
rambursabile prin proiectul „Noi 
capacități de producere a energiei ter
mice prin valorificarea resurselor de 
energii regenerabile”.

Sisteme de încălzire 
mai ieftine

Calitatea aerului se va îmbună
tăți prin reducerea gradului de poluare 
cauzată de arderea lemnului și a com
bustibililor fosili, care sunt utilizați în 
momentul de față pentru producerea 
energiei termice și a apei calde mena

jere. „Prin aceste investiții se dorește 
reducerea cheltuielilor de la bugetul de 
stat. Proiectul este finanțat în proporție 
de nouăzeci la sută de Uniunea Euro
peană și se va finaliza în anul 2020. 
Deva este primul oraș care va beneficia 
din această lună de fondurile respec
tive”, a declarat Mircia Muntean, pri
marul municipiului Deva. Beneficiarii 
programului sunt toate unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale și asociațiile de pro
prietari care vor depune proiecte de 
finanțare și au în proprietate sau în ad
ministrare imobile. Valoarea totală a in
vestiției este de 846.350 de euro.

Din taxa de poluare 
se vor construi 
parcuri

Scopul „Programului Național 
de îmbunătățire a calității mediului 
prin realizarea de spații verzi în locali
tăți” care se va realiza la Deva este de 
a moderniza și crește suprafețele verzi 
din localitate, înființarea de noi parcuri 
și scuaruri. Finanțarea se va face din su
mele obținute din încasarea taxei de po
luare pentru autovehicule. Pentru

realizarea unui parc nou, suma primită 
de către beneficiar va fi de un milion și 
jumătate de lei, iar pentru reabilitare și 
extindere câștigătorii unui proiect vor 
primi șapte sute cinzeci de lei. Primăria 
Deva participă cu proiectul „Reabilita
rea și extinderea parcului Bejan Deva”,

în valoare totală de nouă sute patruzeci 
de mii de lei, din care două sute de mii 
de lei vor fi contribuție de la bugetul 
local.

Maria Florescu

La furat din 
benzinărie

Polițiștii deveni au 
primit o sesizare telefonică 
în care se făcea referire la 
faptul că la o benzinărie din 
Deva a fost reținut un băr
bat suspectat de comiterea 
unui furt. Echipa operativă 
deplasată la fața locului a 
identificat suspectul în per
soana lui BENIAMIN M., 
de 50 ani, din județul Alba, 
fără ocupație, fără antece
dente penale, care, în data 
de 6 octombrie a.c., în jurul 
orelor 13.30, a profitat de 
neatenția vânzătoarei și a 
sustras de pe rafturi mai 
multe produse în valoare de 
aproximativ 170 lei, fapt 
dovedit de înregistrările ca
merelor de supraveghere. 
La o zi după primul furt, în 
jurul orei 16 suspectul a in
trat din nou în incinta ma
gazinului din stația de 
carburanți, ocazie cu care a 
fost recunoscut de persona
lul de serviciu și reținut 
până la sosirea organelor de 
poliție. Bărbatul a fost con
dus la sediul Poliției Muni
cipiului Deva, unde i s-a 
întocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de 
furt calificat.

Spărgători de mașini prinși la Hunedoara

la Hunedoara au comis 34 infrac
țiuni.

O gașcă de cinci hoți de ma
șini a fost înhățată de poliți
știi hunedoreni. Toți 
infractorii erau din munici
piul Hunedoara și aveau 
vârste cuprinse între 18 și 22 
de ani. Ei au primit mandate 
de arestare preventivă pen
tru 29 de zile. Pagubele pro
duse de spărgători sunt de 
peste 50.000 de lei.

Polițiștii din cadrul Biroului 
de Investigații Criminale Hune
doara, sprijiniți de polițiștii de la 
Serviciul de Investigații Criminale 
și Serviciul de Intervenție Rapidă 
au făcut șapte percheziții la locuin
țele suspecților și ale altor persoane 
din anturajul acestora. în urma per
chezițiilor, polițiștii au descoperit și 
au ridicat mai multe bunuri prove
nite din activitatea infracțională a 
membrilor grupării.

Din primele cercetări rezultă 
că gașca spărgătorilor de mașini de

Furturi de peste 
50.000 de lei

Cei cinci infractori au șutit 
două scutere, au dat 26 de furturi 
din autoturisme de unde au luat 
radio-casetofoane, truse de scule și 
alte bunuri, și au comis șase infrac
țiuni la regimul circulației. Faptele 
au fost comise în perioada martie- 
septembrie 2009, pe raza localități
lor Hunedoara, Orăștie, Călan și 
Simeria. Băieții au cauzat un preju
diciu total de peste 52.500, din care 
s-au recuperat bunuri în valoare to
tală de 5.486 lei.

Spărgătorii sunt la 
răcoare
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Membrii grupării au fost re
ținuți de polițiști și prezentați Jude
cătoriei Hunedoara, care a emis pe 
numele lor mandate de arestare pre

ventivă pentru 29 de zile. Șeful ban
dei este un adolescent de 19 ani, din 
Hunedoara. El a reușit să scape în 
prima fază însă a fost prins și reținut 
în beciul Inspectoratului de Poliție. 
Cei cinci suspecți sunt cercetați în 
stare de arestare preventivă pentru 
comiterea infracțiunilor de furt ca
lificat, conducerea unui autovehicul 
pe drumurile publice de către o per
soană ce nu posedă permis de con
ducere, punerea în circulație a unui 
autovehicul n&nmatriculat și cu 
număr fals de înmatriculare, încre
dințarea unui autovehicul pentru a 
fi condus pe drumurile publice de 
către o persoană ce nu posedă per
mis de conducere. Cercetările con
tinuă sub supravegherea Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Hunedoara, 
în vederea documentării întregii ac
tivități infracționale a grupării.

Poliția recomandă

Pentru prevenirea acestor 
evenimente nedorite, polițiștii hune
doreni recomandă posesorilor de

autoturisme: contactarea firmelor 
specializate în comercializarea și in
stalarea de sisteme de alarmare, an
tifurt, pe autoturisme, în vederea 
cumpărării unor asemenea sisteme 
care, odată activate, descurajează 
infractorii și realizează siguranța 
autoturismelor; asigurarea autotu
rismelor prin încuierca ușilor; nu 
lăsați în interiorul mașinii docu
mentele autoturismului, pentru că 
acestea pot fi folosite de infractori; 
proprietarii de autoturisme, atunci 
când părăsesc autoturismul, să nu 
lase la vedere, în interiorul acestora, 
obiecte de valoare care atrag intere
sul din partea hoților din autotu- 

*ftsme, exemplificând în acest sens: 
genți de voiaj, poșete, borsete, genți 
tip "diplomat", aparatură electro
nică, etc.; autoturismele să fie par
cate numai în locuri bine iluminate, 
în locuri unde pot fi observate în 
permanență de către proprietari.

Diana Zlaczki

Minciunile se plătesc
Un bărbat din Petrila a vrut să fenteze Poliția și să le vâre'în fișet un dosar cu 

autor necunoscut. TACHE G., de 46 de ani, a reclamat polițiștilor că în urmă cu circa 
trei săptămâni cineva i-a furat mașina din parcarea blocului său. Bărbatul a declarat po
lițiștilor că a constatat furtul în urmă cu câteva zile, atunci când s-a întors din Italia. 
După primele verificării, polițiștii și-au dat seama că Tache a mințit. Luat la bani mă
runți, bărbatul a revenit asupra plângerii penale și a mărturisit adevărul.

In realitate, el a plecat cu autoturismul la lucru în Italia și, în preajma sărbăto
rilor de Paște, mașina i-a fost luată de o viitură, fiind avariat în proporție de 70 la sută, 
întrucât reparația acestuia ar fi necesitat cheltuieli foarte mari, bărbatul a solicitat dez
membrarea autoturismului și depozitarea lui ia locuința sa din Italia. întors în țară, băr
batul s-a hotărât să denuniuahingere penală pentru furt, motivând că avea nevoie de o 
adeverință pentru a putea Ww radierea din circulație a mașinii. TACHE G. a fost amen
dat pentru alertarea organelor de poliție fără a avea motiv întemeiat.

Diana Zlaczki
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“Trebuie făcut ceva, iar asumarea răspunderii este metoda obligatorie
pentru o reformă urgentă în zonele prioritare. ” t^> Viorel Arion

Legea Pensiilor trebuie să devină funcțională 
cât mai repede

„Pensionarii și pensiile repre
zintă o prioritate absolută pen
tru guvernul Boc și aceasta 
este demonstrat și prin angaja
rea răspunderii de către Exe
cutiv, pentru ca Legea 
Pensiilor să poată deveni func
țională cât mai repede. Nu 
putem aștepta după campanile 
electorale, nu acestea dictează 
interesul național”, este păre
rea lui Viorel Arion, deputat 
PD-L de Hunedoara.
In conferința de presă susți
nută ieri la Deva, democrat-li- 
beralul hunedorean a abordat 
această tema, a asumării răs
punderii de către Guvernul 
Boc a Legii Pensiilor.

Pentru PD-L, una dintre pro
misiunile electorale importante a 
fost aceea de a reglementa această 
lege de bază. „PD-L și-a luat un an

gajament față de români pentru eli
minarea pensiilor speciale și un am 
gajament față de organismele 

"internaționale - FMI, CE si BM - 
privind introducerea sistemului uni
tar al pensiilor publice. Or, aceste 
angajamente importante nu suportă 
amânări și discuții sterile. Nu putem 
să mai lăsăm situația din domeniul 
pensiilor să continue. Trebuie făcut 
ceva, iar asumarea răspunderii este 
metoda obligatorie pentru o reformă 
urgentă în zonele prioritare”, crede 
Arion. Situația politică din ultima 
vreme nu trebuie să împiedice Gu
vernul în eforturile sale de a regle
menta legal zonele prioritare din 
economia românească și din secto
rul social, iar Guvernul Boc nu are 
altă variantă eficientă de lucru, 
decât asumarea responsabilă a răs
punderii pentru legea pensiilor, a 
subliniat deputatul hunedorean.

Georgiana Giurgiu

Iuliu Winkler nu mai vrea
o Europă cu două viteze
Adâncirea integrării noilor 
state membre, eliminarea ba
rierelor care au creat o Europă 
'■u două viteze, precum și con-
.nnarea procesului de extin

dere spre Balcani, sunt trei 
dintre obiectivele importante 
pe care Uniunea Europeană 
(UE) ar trebui să le urmă
rească atent după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisa
bona, consideră parlamentarul 
european (UDMR, PPE) Iuliu 
Winkler.

"Salut decizia poporului irlan
dez de a vota Tratatul de la Lisabona și 
privesc cu optimism finalizarea ratifi
cării acestui acord. Adoptarea acestuia, 
într-un final, nu reprezintă decât înce
putul unui nou drum care trebuie, în 
opinia mea, să atingă și următoarele trei 
obiective: să ducă la adâncirea integră
rii noilor state membre; să elimine ba
rierele, care au creat o Europă cu două 
viteze; să continue procesul de extin
dere spre Balcani", a declarat Iuliu 
Winkler în dezbaterea pe marginea re
zultatului referendumului din Irlanda, 
care a avut loc în plenul Parlamentul 
European reunit la Bruxelles.

“Suntem mai 
puternici împreună”

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

Parlamentarul european și-a ex
primat speranța că principiul solidarită
ții, care stă la baza Tratatului de la 
Lisabona, să funcționeze cu adevărat, 
nu doar să fie rostit de la tribunele di
verselor instituții europene. "Consider 
că și actuala criză ne arată că doar fiind 
solidari o putem depăși cu succes și 
putem să devenim, cu toții într-o Uni
une puternică, un actor major pe scena 
globală", a afirmat deputatul Iuliu Win
kler. în opinia sa, drumul parcurs a fost 

prea lung și anevoios pentru ca, 
acum, europenii să își permită să șu
brezească temeliile construcției eu
ropene. "Sunt ferm convins că

supleant în Comisia specială privind 
criza financiară și economică a Parla
mentului European (PE). PE a aprobat 
joi, în plenul reunit la Bruxelles, com
ponența Comisiei speciale, după ce 
miercuri deputății europeni au votat 
constituirea acesteia.

realitatea le va demonstra eurosceptici- 
lor că suntem mai puternici împreună și 
că nu avem nimic de câștigat dacă re
venim la geopolitica începutului de 
secol XX", a mai spus Iuliu Winkler. ' 

între 7 și 8 octombrie, parla
mentarii europeni s-au reunit în cadrul 
sesiunii plenare care se desfășoară la 
Bruxelles. Parlamentarul european 
Iuliu Winkler va activa ca și membru

Diana Zlaczki

Vino, mamă, să mă vezi,
cum fentez cu spații verzi

Pe personajul din această bârfă 
(vezi indicii despre identitatea lui în 
poza atașată bârfei) l-am legat la ochi, 
deși corect ar fi fost să-l îmbrobodim 
așa cum face el când își bagă ciocanu’ 
în hotărârile Consiliului local. Aflăm 
despre el cum că ar fi încercat să tragă 
în piept Primăria ca să îndese niște pa
rale în poșeta unei pesediste ce se flen-

dură prin Consiliul local al comunei. 
Povestea e legată de un teren pe care 
Primăria l-ar fi cumpărat de două ori. 
Personajul nostru a emis o hotărâre 
prin care urma să fie cumpărat un teren 
de peste 7.000 de metri pătrați, chipu
rile „ca să îmbunătățească (scuzați de 
expresie) calitatea aerului” din sat. In 
opinia omului cu pricina, satul are ne

voie de o zonă verde care să mai reducă 
noxele emanate de pășunile și de pădu
rile care sufocă localitatea. Terenul a 
fost evaluat la 310 milioane de lei 
vechi, iar banii trebuiau să ajungă în 
teșchereaua unei consiliere locale a 
Partidului Social Democrat. Nasol e că 
și anul trecut același teren a mai fost 
cumpărat o dată de Primărie pentru a 
construi acolo o stație de epurare. Sta
ția nu s-a mai construit, fiindcă terenul 
nu era bun pentru așa ceva. Deci: tere
nul nu e bun de nimic, pesedista are ne
voie de bani, pesedistul are putere să 
fenteze Statul și Statul poate cumpăra 
orice. Soluția: Primăria cumpără o pă
șune ca să „construiască” o zonă verde.
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Actrița de origine australiană Xaoini Hatts a fost desemnată de publicația Forbes "cea 
mai profitabilă actriță de la Hollywood”. Ea aduce cele mai mari încasări pentru stu
diourile producătoare ale filmelor in care a jucat.

Seinfeld face show cu
certuri de familie

Jerry Seinfeld va colabora cu producătorul lui Oprah 
Winfrey pentru un show tv de comedie, în cadrul căruia co
mici și celebrități vor analiza căsniciile altor persoane. 
Acesta este primul proiect tv pe care Seinfeld îl lansează, 
după sitcom-ul care i-a purtat numele și care a fost un suc
ces de proporții în SUA și pe plan internațional.

Așa cum sitcom-ul "Seinfeld" din anii 1990 a deve
nit un succes mondial punând accentul pe lucrurile mărunte 
din viață care îi afectau în mod semnificativ pe protagoni
știi show-ului - Seinfeld, Elaine, Kramer și George -, noua 
emisiune, care se va numi "The Marriage Ref, va acorda 
o atenție sporită lucrurilor mărunte din căsniciile oamenilor, 
în cadrul emisiunii, cupluri care se ceartă își vor prezenta 
punctele de vedere asupra conflictelor din relația lor unui 
"panel de experți" format din actori de comedie, politicieni 
și celebrități, care vor încerca să-l convingă pe "The Refe
ree" ("arbitrul"), selectat de Seinfeld, să decidă în favoarea 
soțului sau a soției. în cadrul emisiunii, un membru al echi
pei va transmite în direct de la domiciliul cuplului în mo
mentul comunicării verdictului, pentru a surprinde reacțiile.

Jerry Seinfeld, pe care show-ul "Seinfeld", difuzat 

în perioada 1989 - 1998, l-a transformat în unul dintre cei 
mai de succes și mai bogați Comici din lume, nu va apărea 
în emisiune. "Nu plănuiesc să fac asta deocamdată. Nu e o 
emisiune despre mine. Eu nu mai am nevoie de atenție", a 
declarat comicul, la Cannes, unde și-a prezentat proiectul 
în cadrul Mipcom TV. "Se pare că am obiceiul să fac lu
cruri, să le fac o singură dată și să nu le mai repet nicio
dată", a spus el.

Seinfeld spune că ideea i-ă venit în momentul în 
care a avut o neînțelegere cu soția sa, Jessica Skylar, în fața 
unui prieten, căruia i-a cerut să decidă cine avea dreptate. 
Ulterior, soția l-a convins să dezvolte ideea într-un program 
de televiziune. Comicul face echipă pentru realizarea emi
siunii cu Ellen Rakieten, care a fost producător executiv al 
"The Oprah Winfrey Show" timp de 17 ani, în timp ce En
demol a achiziționat drepturile de comercializare interna
țională a programului. Show-ul va fi difuzat de postul NBC 
începând din martie 2010. "în cazul anumitor programe de 
tip reality, te uiți, dar nu te simți bine. Emisiunea mea este 
una de comedie, nu una de terapie", a spus Jerry Seinfeld.

Naomi Watts, .
cea mai profitabilă actriță Topul somnambulilor

Actrița de origine australiană Naomi 
Watts a fost desemnată de publicația Forbes 
"cea mai profitabilă actriță de la Hollywood". 
Ea aduce cele mai mari încasări pentru stu
diourile producătoare ale filmelor în care a 
jucat. Potrivit editorilor Forbes, actrițele care 
primesc cele mai mari onorarii sunt mai puțin 
profitabile decât cele cu un onorariu mai mic. 
Ocupanta locului întâi în topul întocmit de 
Forbes, Naomi Watts, a ajutat studiourile pro

ducătoare să încaseze câte 44 de dolari pentru 
fiecare dolar care i-a fost plătit.

Acesta este topul celor mai profitabile 
actrițe de la Hollywood, întocmit de Forbes:

1. Naomi Watts
2. Jennifer Connelly
3. Rachel McAdams

4. Natalie Portman
5. Mery Streep
6. Jennifer Aniston
7. Halle Berry
8. Cate Blanchett
9. Anne Hathaway
10. Hilary Swank

Topul a fost întocmit pe baza clasa
mentului celor mai mari 100 de staruri de 
la Hollywood. Criteriile pe baza cărora ac
trițele au fost incluse în top sunt numărul 
de filme în care a jucat fiecare și numărul 
de săli de cinemotograf în care au rulat fil
mele. Fiecare actriță trebuia să fi jucat în 
cel puțin trei filme în ultimii cinci ani, care 
să fi rulat în cel puțin 500 de săli de cine
matograf.

Fiecare are o oarecare stâ/ijeneală 
față de lucrurile pe care le poate face 
în somn și de care nu este conștient. 
Poate în seara cu pricina ai băut prea 
mult și urinezi în pat sau ai impresia 
că dormi cu iubita și începi să te ex
ciți și reacționezi cum nu se cuvine 
cu cel de lângă tine, care nu este par
tenerul tău. Lucrurile pot fi mai 
grave decât atât, în sensul că ai putea 
ieși din casă și faci diverse lucruri, 
fără ca a doua zi să îți mai amintești. 
Acestea sunt semne că ai probleme cu 
somnul și ești somnambul.

Iată ce trăsnăi au făcut alții, în timp ce 
dormeau:

S-a cățărat pe o macara 
până la etajul 13

într-o noapte, cineva a sunat la 
Poliție pentru a semnala că un tânăr vrea 
să se sinucidă, de pe o macara foarte în
altă. Din fericire, pompierii sosiți la fața 
locului au știut cum să vorbească cu vic
tima și totul s-a terminat cu bine.

A făcut sex cu străini

O femeie din Australia obișnuia, 
somnambulă fiind, să iasă la agățat băr
bați, în vederea întreținerii de raporturi 
sexuale. După câteva luni, soțul a găsit 
în casă prezervative folosite (cei doi fiind 
inactivi sexual) și i-a recomandat să vi
ziteze un medic.

S-a îngrășat în timpul 
somnului

Este cât se poate de posibil, dacă 
obișnuiești să mănânci în somn. O tânără 
nu și-a putut explica cum a luat în greu
tate, ea fiind atentă la ce consumă pe tim

pul zilei. Somnambulă, nu avea restricții culi
nare.

A sărit pe geam

Chiar dacă locuiești la parter este peri
culos, dar ce să mai vorbim de tânărul în vârstă 
de 17 ani care a sărit de la etajul patru al unei 
clădiri? Din fericire, a scăpat cu viață, dar și-a 
rupt o mână și un picior.

A intregistrat un album

Dion McGregor își dorea cu ardoare să 
fie compozitor, iar cea mai tare contribuție a sa 
adusă muzicii era să scrie o piesă care ar fi tre
buit înregistrată de Barbara Streisand. Dion 
avea și obiceiul de a vorbi în somn, dar nu in
coerent, motiv pentru care și-a luat colegul de 
cameră și au mers la un studio de înregistrări, 
unde McGregor a înregistrat un album, pe care 
l-a și lansat ulterior.
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în județul Hunedoara, regele Cioabă vrea pentru etnia sa o „Organizație 
Creștina Țigănească” și o biserică în care slujitorii ei să fie rromi.

Rromii hunedoreni s-au întâlnit
cu regele Cioabă
Sosit miercuri la Deva pentru 
o ședință și un spectacol cu 
rromii din comunitatea hune- 
doreană, regele rromilor Flo
rin Cioabă a ajuns cu o 
întârziere de jumătate de oră. 
Primele cuvinte ale regelui 
rromilor de pretutindeni au 
fost „Doamne - ajută!”.

Cioabă s-a scuzat și a motivat 
întârzierea sa. „Am întârziat din cauza 
c .ndidatului la prezidențiale Nati Meir. 
A venit la mine acasă, la Sibiu, pentru 
discuții legate de campania electorală 
care se apropie. Eu sunt rezervat în de
clarații”, afirmă Cioabă.

Autoritățile au lipsit

întâmpinat cu aplauze, dans și 
î ică pe ritmurile etniei, în Sala mare 
a Casei de Cultură „Drăgan Muntean” 
din Deva, Florin Cioabă și soția sa s-au 
așezat la masa pusă în mijlocul scenei, 
așteptând să se adune toți invitații. Sur
priză însă, invitații nu-s!

Zilele trecute, organizatorul Se- 
verian Roșea și ajutoarele sale au stră
bătut tot județul pentru a împărți 
invitații la „marele spectacol” și la dis
cuțiile legate de comunitatea rromă hu- 
nedoreană. Regele Cioabă nu a avut cu 
cine discuta despre dificultățile etniei, 
deoarece nici o oficialitate a județului 

nu a onorat invitația. Doar primarul de- 
vean Mircia Munteanu, Poliția și Asis
tența Socială au considerat că este un 
eveniment important și au trimis câte 
un reprezentant.

Dorințe și planuri 
pentru rromi

Cioabă și-a început discursul 
printr-un moment de reculegere pentru 
fostul reprezentant local Bologa. în ju
dețul Hunedoara, regele vrea pentru 
etnia sa o „Organizație Creștină Țigă
nească” și o biserică în care slujitorii ei 
să fie rromi. De asemenea, dorește un 
comitet de conducere care să îi repre
zinte atât în consiliile locale, cât și la 
înalt nivel politic. A încercat să sensi- 
bizeze rromi prezenți și i-a atenționat 
că educația este foarte importantă, la fel 
ca și voturile care se acordă în campa
niile electorale. Cioabă a cerut celor 
prezenți să nu-și mai vândă voturile 
pentru un litru de ulei ori un kilogram 
de zahăr sau făină. Votul lor este unul 
foarte important, deoarece comunitatea 
rromă este numeroasă în România. în 
replică, cei veniți la spectacol au înce
put să își spună unul câte unul o ful.

Mare chef, mare

Nu se poate afla cu exactitate ce 
au priceput cei din sală din cele spuse 
de rege, dar când a venit vorba de dans

și joc, cântăreții și formația din Pricaz 
au dat tonul și poalele rromancelor au 
început să facă valuri pe toată scena, fie 
că dansatoarele erau cu papuci sau fără. 
Iar bărbații rromi nu s-au lăsat nici ei 
mai prejos și au luat podele la tropotit.

Georgiana Giurgiu

Cioabă a declarat că votul său la prezidențiale 
de anul acesta va merge către președintele Traian Bă- 
sescu. „Nu vreau să se ruineze ceea ce am vorbit cu 
președintele. Alături de președinte am făcut proiecte 
importante pentru comunitățile rrome. Numai așa 
vom putea să și punem în practică ceea ce am vorbit”, 
spune regele Cioabă.
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“PSD - PNL sunt foarte tari în declarații, 
& dar fug de asumare. ”

e^> Emil Boc

Nu a fost cvorum în Parlament
Grupul parlamentar al PD- 
L a părăsit plenul Parlamen
tului Democrat-liberalii au 
refuzat să participe la șe
dința unde trebuia citită mo
țiunea de cenzură inițiată de 
PNL și UDMR împotriva 
Guvernului Boc II.

Ședința dedicată citirii mo
țiunii a fost suspendată din lipsă de 
cvorum, după ce PD-L a părăsit 
sala. Șefii PSD și PNL au lipsit din 
sala de ședință, la fel și premierul 
Emil Boc și miniștrii cabinetului 
său. Democrat-ljjjeralii au părăsit 
sala de ședință unde trebuia citită 
moțiunea de cenzură inițiată de 
PNL și UDMR împotriva Guvernu
lui Boc II. PD-L susține că moțiu
nea de cenzură este 
neconstituțională și a propus trimi
terea moțiunii inițiate de PNL și 
UDMR la Comisiile Juridice reu
nite al Parlamentului. "Aș propune

să trimitem comisiilor juridice reu
nite această moțiune. Trebuie anali
zate condițiile de
constituționalitate", a spus loan Ol
tean, care a completat: "Nu vă fie 
frică, guvernul Boc nu pică". PD-L 
consideră neconstituțional demersul 
PNL și UDMR de a depune o nouă 
moțiune de cenzură, interpretând că 
textul Constituției nu le mai dă 
dreptul decât la o moțiune de cen
zură în cazul angajării răspunderii, 
deoarece deja au mai depus una pe 
Legea'salarizării unitare.

Moțiunea de cenzură " 11 îm
potriva României", depusă marți de 
PNL și UDMR împotriva Guvernu
lui Boc II, trebuia să fie citită astăzi 
în Parlament, urmând ca pe 13 oc
tombrie, la cinci zile de la prezenta
rea ei, să fie supusă votului în Plen. 
Moțiunea de cenzură intitulată "11 
împotriva României", depusă marți 
în Parlament și inițiată de PNL și 
UDMR, a fost semnată în total de 
124 de parlamentari, dintre care 

șapte din grupul social-democrați- 
lor.

Potrivit art. 113 din Constitu
ția României, "Camera Deputaților 
și Senatul, în ședință comună, pot 
retrage încrederea acordată Guver
nului prin adoptarea unei moțiuni 
de cenzură, cu votul majorității de
putaților și senatorilor". Guvernul 
este demis dacă moțiunea de cen
zură este votată de majoritatea de
putaților și senatorilor, se arată în 
Constituție. "Având în vedere soli
citarea făcută de grupul parlamentar 
al PDL și a modului diferențiat în 
care s-a analizat și scrisoarea preșe
dintelui (pentru referendum n.r.) 
grupul parlamentar al PDL deputați 
și senatori părăsesc sala", a declarat 
liderul deputaților PDL, Mircea 
Toader, la finalul unor discuții pro
cedurale asupra constituționalității 
demersului de depunere a unei alte 
moțiuni de cenzură de către aceiași 
semnatari. Deputatul PDL loan Ol
tean a cerut plenului reunit al celor

două Camere ale Parlamentului ca 
moțiunea de cenzură inițiată de 
PNL și UDMR să fie transmisă Co
misiilor juridice, pentru a se pro

nunța asupra constituționalității 
acestui demers, însă cererea a fost 
respinsă.

Se lucrează la campania lui Băsescu

Premierul Emil Boc a de
clarat astăzi la Parlament 
că există în acest moment 
o coaliție PSD - PNL pen
tru păstrarea "pensiilor 
nesimțite ale parlamentari
lor”.

"PSD - PNL sunt foarte 
tari în declarații, dar fug de 
asumare", a declarat Emil Boc. 
"Am trimis Parlamentului, în*- 
numele Guvernului, un proiect 
care vizează asumarea răspun
derii pe Legea reformei siste
mului de pensii. Ce pot să 
constat la Parlament este că în 
disprețul românilor s-a format 
coaliția PSD - PNL pentru apă
rarea pensiilor nesimțite ale

parlamentarilor și pentru apă
rarea pensiilor speciale", a de
clarat Boc.

Premierul spune că cei 
de la PSD și PNL sunt "foarte 
tari în declarații că nu vor pen
siile parlamentarilor". "A venit 
Guvernul cu o propunere de 
eliminare a acestor pensii, de 
eliminare a privilegiilor. în 
momentul în care trebuie să 
voteze, PSD-ul și PNL-ul au 
ales calea unei alte moțiuni de 
cenzură, în loc să dezbată legea 
pensiilor. întrebarea mea este 
care este adevărata față a PSD- 
ului și a PNL-ului? Aceea din 
declarații sforăitoare sau aceea 
de vot?", a mai spus Boc.

Democrat-liberalii s-au reunit 
într-o nouă ședință a Colegiului Direc
tor pentru a pune la punct anumite as
pecte din programul de campanie al 
președintelui Traian Băsescu, cum ar fi 
stadiul strângerii de semnături, mesa
jele electorale și mobilizarea filialelor 
pentru evenimentele care vor fi organi
zate prin țară pentru susținerea periplu
lui electoral al candidaatului. Și 
Guvernul contribuie la imaginea pozi
tivă a președintelui: premierul Emil 
Boc a anunțat acordarea a 424 milioane 
euro pentru plata subvențiilor în agri
cultură și 173 milioane euro pentru aju
toarele de încălzire a locuințelor. între 
timp, filialele PD-L se întrec care să 
strângă mai multe semnături pentru 
susținerea candidaturii lui Băsescu, 
fiind preconizată strângerea a mai bine 
de două milioane de semnături.

Anunțul convocării Colegiului 
Director a fost făcut încă de luni, vice
președintele Gheorghe Flutur, posibil 
coordonator al campaniei PD-L pentru 
alegerile prezidențiale, precizând că pe 
ordinea de zi a reuniunii se află "pune-

Cozmin dă din Gușă
Cozmin Gușă, Cătălin Avra- 
menscu și Andrei Marga au 
participat la emisiunea Sinteza 
Zilei, în calitate de susținători 
ai candidaților la alegerile pre
zidențiale. Cozmin Gușă și Că
tălin Avramescu au făcut 
schimb de replici acide: "Eu 
simt că mă batjocorește. La o 
întrebare directă, dânsul vor
bește despre cu totul altceva 
,ca să nu ne putem concentra 
la subiect", a spus Cozmin 
Gușă. "Cred că are nevoie de 
un ceai de tei, să se liniș
tească ". 

rea de acord a agendei PD-L cu agenda 
președintelui României", în vederea 
susținerii candidaturii lui Traian Bă
sescu la scrutinul din această toamnă.

PD-L a decis în ședința BPN de 
luni să renunțe la lansarea oficială a 
președintelui Băsescu, ce ar fi trebuit să 
aibă loc la Sala Palatului, în 17 octom
brie. Hotărârea a fost luată după ce li
derii PD-L au primit semnale dinspre 
Cotroceni că nu se dorește o lansare 
festivă tip Geoană 
sub sigla unui par
tid care pare a nu 
mai prinde la pu
blic, susțin surse 
democrat-liberale.

Drept ur
mare, PD-L inten
ționează să
organizeze o serie 
de evenimente și 
adunări prin țară, la 
care Traian Bă
sescu să apară după 
strategia aplicată 
deja la Sânnicolau

Comentariile nu s-au oprit aici. 
Cozmin Gușă a mai declarat: "Sunt gata 
să pariez că dacă s- 
ar face un control 
psihiatric la Cotro
ceni, multi dintre 
dumneavoastră ați 
zbura!". "Dacă 
Traian Băsescu 
mai avea nevoie de 
un accident istoric, 
acest accident este 
domnul Avra
mescu", a mai spus 
Cozmin Gușă refe
ritor la susținătorul 
lui Traian Băsescu. 
"Gușă a venit pen-

Mare. O asemenea metodă de campanie 
ar putea contribui la punerea în scenă a 
unei alte variante de lucru luată în cal
cul: crearea imaginii unui Traian Bă
sescu, candidat susținut de PD-L, dar 
nu asociat imaginii și siglei acestui par
tid, care ar putea fi sprijinit și de alte 
partide sau reprezentanți ai societății ci
vile, premisă pentru formarea unei plat
forme politice de susținere mai largă.

tru bufonerie in emisiune. Genul ăsta df 
declarații se fac în maieu", a replica 
Cătălin Avramescu.
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“Susțin încă închiderea (centrului de detenție de la) Guantanamo, dar cred că există în continuare 
probleme care nu au fost tranșate. ”

John McCain

Cutremure în Vanuatu și Solomon
Trei cutremure puternice cu magnitudinea de 7,8, 

' și 7,1 s-au produs joi dimineața între arhipelagurile 
nuatu și Solomon, declanșând o alertă de tsunami care 
ost ridicată ulterior, a anunțat institutul american de 
□fizică, USGS.
r Un prim cutremur cu magnitudinea de 7,8 s-a pro- 

s la ora locală 09.03 (01.03 ora României), la 294 de 
□metri de una dintre insulele arhipelagului Vanuatu, Es- 
itu Santo, la o adâncime de 35 de kilometri. O alertă 
tsunami a fost declanșată după acest prim seism de 
ntrul de alertă în caz de tsunami în Pacific, cu sediul la 
waii, dar a fost ridicată după aproximativ două ore și 
tiătate.

Această alertă a fost declanșată în două etape pen- 
circa 30 de țări și teritorii, generând scene de panică 
special în Samoa, deja afectată la 29 septembrie de un 
nami devastator. "A avut loc un tsunami, dar se pare 
nu a provocat pagube", a precizat Brian Yanagi, din ca
ii Centrului internațional de informare despre tsunami 
Hawaii. Centrul de alertă a anunțat că valul seismic 

â putut provocat pagube în apropierea zonei cutremu- 
□r.

"Pericolul pentru vase și pentru structurile situate

pe coastă poate dura mai multe ore din cauza curenților 
puternici", potrivit aceleiași surse.

Inițial, alerta a fost declanșată pentru arhipelagul 
Vanuatu, insulele Solomon, Papua Noua-Guinee, Noua 
Caledonie, Tuvalu, insulele Fidji sau insulele Kiribati din 
Pacificul de Sud. Aceasta a fost ulterior extinsă pentru 
Australia, Noua Zeelandă, Indonezia, insulele Samoa și 
Tonga. Insula Espiritu Santo, în apropierea căreia s-a pro
dus primul cutremur, se află la aproximativ 500 de kilo
metri nord de capitala Port-Vila, în arhipelagul Vanuatu. 
Primul cutremur a fost urmat, la 15 minute, de un al doi
lea, cu magnitudinea de 7,7, care s-a produs la 330 de ki
lometri de aceeași insulă, la ora locală 09.18 (01.18 ora 
României). Zona a fost afectată de un al treilea seism cu 
magnitudinea de 7,1, la ora locală 10.13 (02.13 ora Ro
mâniei).

Mai multe replici au fost înregistrate ulterior, dintre 
care una de 5,7 în Vanuatu și una de 5,3 în insulele Samoa, 
provocând scene de panică după ce arhipelagul a fost deja 
afectat de un tsunami la 29 septembrie, soldat cu moartea 
a 184 de persoane în Samoa și Tonga.
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? Jtinutii din Gauntanamo
9 9

»ot fi transferați în SUA
9

ngresul american a accep- 
miercuri, să ridice parțial 

zrdicția privind transferul 
inuților de la Guantanamo 
teritoriul american, dându-i 
osibilitate suplimentară de 
nevră președintelui Barack 
ama pentru închiderea în
sorii Prin două proiecte de 
e diferite, unul referitor la 
•etul Securității interne 
itru 2010, iar celălat privind 
*etul Apărării, conferințele 
artite, controlate de majori- 
•a democrată și având mi- 
nea de a ajunge la un text 
compromis înainte de adop
ta finală a legii, au deschis 
za primirii deținuților în în
sorite americane.

Textul privind Securitatea in
ternă "interzice ca actualii deținuți să 
fie transferați în Statele Unite (...) cu 
excepția cazurilor când sunt judecați 
și numai după ce Congresul a primit 
un plan detaliat" privind posibilele 
riscuri. Mai puțin precis, proiectul de 
lege privind bugetul Apărării cere ca, 
"înaintea oricărui transfer către Statele 
Unite, președintele să prezinte Con
gresului un plan complet cu cel puțin 
45 de zile înainte".

Cele două conferințe "interzic" 
în schimb "eliberarea" pe teritoriul 
american » oricărui deținut de la 
Guantanamo, o problemă aflată în 
prezent în dezbaterea Curții Supreme. 
"Susțin încă închiderea (centrului de 
detenție de la) Guantanamo, dar cred 
că există în continuare probleme care 
nu au fost tranșate", a spus senatorul 
John McCain, miercuri, într-o confe

rință de presă."Mai sunt unele decizii 
de,luat. Printre ele: ce faceți cu oame
nii care sunt judecați și pe care nu îi 
puteți pune în libertate? (după pro
ces)", s-a întrebat el.

Reprezentantul republican Hal 
Rogers, care a reușit săptămâna tre
cută să determine adoptarea unui 
amendament care interzice venirea 
deținuților, cu 258 de voturi față de 
163 - adică beneficiind de 88 de voturi 
suplimentare din partea reprezentan
ților democrați - s-a declarat, mier
curi, "foarte îngrijorat". La 
închisoarea de la Guantanamo se află 
în prezent 223 de deținuți, dintre care 
aproape 80 așteaptă să fie eliberați, iar 
60 ar putea fi judecați.

în timp ce administrația ameri
cană anunță de zece zile că nu va 
reuși, probabil, să închidă centrul - 
care face obiectul a numeroase con
troverse - după cum a promis, în ia
nuarie 2010, Congresul face în 
premieră o concesie pe această temă. 
Susținut de republicani, dar și de nu
meroși democrați, principiul numit 
"fără teroriști în curtea mea din spate" 
a dominat până acum, în perspectiva 
campaniei pentru alegerile din 2010. 
Mai mulți experți au criticat atitudinea 
"iresponsabilă" a Congresului, deoa
rece numeroase centre de detenție 
americane au printre deținuți și nume
roși suspecți sau condamnați pentru 
terorism, cum este cazul francezului 
Zacharias Moussaoui care își ispă
șește în Colorado (vest) pedeapsa cu 
închisoarea pe viață. Adoptarea finală 
a acestor texte și transformarea lor în 
acte normative va reprezenta deci o 
primă victorie pentru președintele 
american. Limitându-se la deținuții 
care trebuie să fie judecați, Congresul 
nu face nicio mențiune la cei 100 de 
deținuți de la Guantanamo pe care ad
ministrația nu îi poate trimite în fața 
justiției, dar nici nu dorește să îi eli
bereze, pentru că îi consideră prea pe
riculoși.

Socialiștii au câștigat 
alegerile în Portugalia

Partidul Socialist portughez al lui Jose Socrates a câștigat alegerile 
legislative din 27 septembrie, cu 36,5% din voturi și va dispune de 97 de 
reprezentați în Parlament, din totalul de 230, conform rezultatelor oficiale 
complete date publicității. Potrivit acestor rezultate anunțate de Ministerul 
de Interne, după numărarea voturilor portughezilor din străinătate (patru 
deputați), PS a devansat clar principalul partid de opoziție Partidul Social- 
Democrat (PSD, centru-dreapta), care a obținut 29,11% din sufragii și 81 
de deputați.

Aceste rezultate marchează, însă, o scădere importantă a socialiș
tilor, care dispuneau de o majoritate absolută de 121 de mandate în legi
slativul precedent, ales în februarie 2005.

Stânga, în ansamblu, a rămas majoritară în Parlament după scrutinul 
din 27 septembrie, marcat de o rată record de absenteism - 40,26%. în 
creștere, extrema-stânga, Blocul de Stânga, și-a dublat numărul deputați- 
lor, ajungând la 16 (9,82% din voturi), în timp de coaliția dintre comuniști 
și Verzi, CDU, a obținut 15 fotolii (7,86%). însă dreapta parlamentară dis
pune de o minoritate de blocaj (102 deputați), în condițiile în care Centrul 
Democrat și Social (CDS-PP) a obținut 21 de mandate (10,43%).

Potrivit Constituției, președintele urmează să numească următorul 
premier "ținând cont de rezultatele electorale" și "după consultări cu dife
ritele partide". în calitate de șef al principalei formațiuni parlamentare, 
premierului în exercițiu Jose Socrates i se va cere în următoarele zile să 
formeze noul său guvern. Socrates a refuzat deocamdată să evoce even
tuale coaliții, afirmând că este prea devreme, dar întreaga opoziție, atât de 
dreapta cât și de stânga, a exclus până în prezent o alianță cu PS.
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Salariu atractiv

Societate comercială angajează
ospatar și paznic

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

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

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 
și la telefon 0254.234.448.
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Societate comercială cu sediul la Sântuhalm
angajează

angajează vânzători volanți

Informații la telefon:5

secretara 0771 677 031, 0723 071 792, 0743 058 798

Cerințe:
seriozitate; 
abilități de comunicare; 
cunoștințe operare calculator; 
cunoașterea limbii franceze reprezintă un avantaj.

C.V.-urile se vor trimite la numărul de fax: 0254/210 924
Relații suplimentare la telefon: 0744 620 427

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 l*ele- 
gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri de mică publicitate

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

-"pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu 
pulțicitar, dimensiunea 1/2 său 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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Semnătura

Sc.

■
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
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I Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate in ziarul de luni.)



FIIvi va trata FSS ca recidivistâ, după amenzile de 5.000 de franci elvețieni date pentru conduita 
nesportivă a fanilor la I lena și 14.000 de franci elvețieni pentru incidente la Constanța.
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Serbia ar putea fl victima
fanilor iresponsabili

a

Presa de la Belgrad se teme că
• naționala Serbiei ar putea fi 

sancționată de FIFA cu de- 
punctarea dacă sâmbătă, în 
meciul cu România din preli
minariile Cupei Mondiale din 
2010, suporterii vor folosi din 
nou materiale pirotehnice. Zia

rul Alo scrie că Federația 
sârbă (FSS) a fost amendată 
de FIFA cu 25.000 de franci 
elvețieni pentru că suporterii 
au folosit materiale piroteh
nice la meciul cu Franța din 
precedenta etapă de calificare.

"în cazul în care lucrurile se re
petă și cu România, ar putea urma pe
nalități severe, inclusiv depunctarea. 
FIFA va trata FSS ca recidivistâ, după 
amenzile de 5.000 de franci elvețieni 
date pentru conduita nesportivă a fani
lor la Viena și 14.000 de franci elvețieni 
pentru incidente la Constanța", a notat 
Alo. Mijlocașul Milan Jovanovici este, 
de asemenea, îngrijorat. "Fac un apel la 
fani să arate ospitalitate și să nu folo
sească torțe. Spectacolul și sărbătoarea 
pot fi făcute și fără materiale piroteh
nice", a precizat el.

"FIFA amenință că ia puncte 
Serbiei!", a titrat și Press Magazin. 
"Serbia ar putea fi victima fanilor ires
ponsabili. De acum, orice abatere e fa
tală, având în vedere că în aceste 
preliminarii au fost trei sancțiuni. FIFA 
nu se joacă. în meciul de sâmbătă nu ne 
va fi teamă doar de Mutu, ale cărui ca
lități pot contribui la stoparea Serbiei 
din drumul spre Mondiale. Culmea, 
factorul care poate ruina visele elevilor 
lui Antici și ale unei întregi națiuni sunt 
suporterii. FIFA a trimis un serios sem
nal de alarmă că echipa poate fi penali

zată prin
depunctare, fără a 
specifica despre
câte puncte ar putea 
fi vorba. Oricum, 
orice punct în 
minus ar pune în

pericol calificarea", a notat sursa citată.
Secretarul general al FSS, Zoran 

Lakovici, a declarat că se vor lua mă
suri sporite pentru a preveni un dezas
tru. "Rugăm fanii să sprijine echipa 
sportiv. FSS a luat toate măsurile pentru 
o organizare excelentă, sunt convins că 
suporterii noștri nu vor pune în pericol 
munca de până acum a echipei", a spus 
Lakovici.

Blic a prezentat o formulă pro
babilă a echipei Serbiei pentru meciul 
cu România: Stojkovici - Ivanovici, Vi- 
dici, Lukovici, Obradovici - Krasici, 
Stankovici, Milijas - Jovanovici, Pan- 
telici, Zigici.

"Ce istorie, e un meci ca oricare 

altul", a titrat cotidianul Danas, sinteti
zând ideile expuse de componenții na
ționalei Serbiei, care vor să îndepărteze 
tensiunea și presiunea dinaintea parti
dei cu România. "Atacați România!", a 
titrat Vecemje Novosti. "în ciuda 
tului că echipa României este’schim
bată în bine față de meciul de la 
Constanța, n-ar trebui să ne îndoim de 
faptul că vom vedea din nou stilul ofen
siv al Serbiei cu care ne-a obișnuit mai 
ales la partidele de pe teren propriu", a 
scris publicația de la Belgrad.

Echipa națională a României în
tâlnește sâmbătă, la Belgrad, de la ora 
21.30, selecționata Serbiei, în prelimi
nariile Cupei Mondiale din 2010.
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