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Colegiu Național „Avram Iancu” Brad 
sărbătorește 140 de ahi

Unul dintre cele mai vechi lăcașuri de învăță
mânt românesc din Transilvania și cel mai „bătrân” 
de pe teritoriul hunedorean, Colegiu Național 
„Avram Iancu” din Brad, sărbătorește 140 de ani 
de la întemeiere.
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Varujan Vosganian 
a șoptit armenește 
la Deva

Mult au pătimit, în vremuri de demult, creștinii 
pentru credința lor. Cei trei mucenici, pomeniți as
tăzi în bisericile ortodoxe, au suferit chinuri înfio
rătoare, dar nu s-au smintit de la credința în 
Domnul. Aceștia au fost pe vremea consulului Dio
cletian și a guvernatorului Flavian (către anul 304).
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promovarea?!
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Pițipoancele de la Apaprod 
scriu nașpa rău

Pițipoancele de la Apaprod dau comunicate de presă 
ca-cum ar scrie către cocalarii din lista lor de mess 
(„naspa”). Nu știu pe ce criterii au fost ele angajate sau dacă 
au dat vreun fel de concurs de limbă („k?”). După felul în 
care sunt editate informațiile e clar că limba română nu a 
fost probă de concurs la angajarea pe post („dep!”)

A scăzut dramatic numărul adopțiilor în județ

Copii pe care nu îi vrea nimeni

Muia

Polițiștii și-au bușit mașina 
căutând un furt imaginar

Oficialitățile Hunedoarei
au tras chiulul

de la “Sport și sănătate99

Copiii din municipiul Hunedoara 
s-au întrecut în diverse competiții 
sportive în fața Casei de Cultură, 
duminică dimineața. Zeci de tineri 
au participat la concursuri de gim
nastică aerobică, șah sau tenis de 
masă. Mai marii orașului nu s-au 
implicat în manifestare, spre deza
măgirea organizatorilor.
Scopul acțiunii a fost unul educa
tiv, prin care s-a încercat conștien
tizarea copiilor, dar și a adulților 
asupra importanței unei vieți sănă
toase. Mircea Zidărescu este de pă
rere că: „Noi putem colabora 
foarte bine cu minoritățile și cu et
niile prezente în Hunedoara. Ofi
cialitățile nu ne-au acordat atenția 
cuvenită. Ne-au dat aprobările și 
ne-au pus la dispoziție agenți ai 
poliției comunitare. In rest ne-au 
sprijinit pentru organizarea aces
tui eveniment, aceiași oameni care 
în mod constant sunt receptivi la 
astfel de acțiuni”.
Cele două asociații au inițiat și o 
campanie fulger de strângere de 
fonduri pentru o fetiță din Hune
doara, pe nume Ana Maria, în vâr
stă de 9 ani, care suferă de tumoră 
osoasă galopantă. Ea are nevoie 
urgentă de 25.000 de Euro pentru 
o operație care îi poate salva viața. 
Această operație trebuie efectuată 
în termen de maxim zece zile.

Editorial de Bogdan Barbu

Ce (nu) trebuie să vedem 
la televizor

In epoca imperială romană puteai să fii 
un despot neluminat și să te bucuri bine-merci 
de popularitate în rândul vulgului, dacă îi dă
deai spectacole cu fiare și gladiatori la circ și îi 
băgai pe gât în cantități îndestulătoare pâinea 
gratuită - un fel de salariu compensat perma
nent. în epoca televiziunii și a intemetului nu 
mai merge însă chiar așa ușor să iei prim-pla- 
nul. Dacă nu ești un Gigi Becali, să te faci de 
băcănie cu aproape orice prilej, ori măcar un 
manelist dă’ succes, șansele să apari „pe sticlă”

în fața națiuni sunt cam egale cu acelea de 
a câștiga marele premiu la 6 din 49.

E drept, poți beneficia de nedorita 
șansă de a fi călcat de o mașină pe autos
tradă și să apari aproape sigur la știrile de 
la ora cinci; într-un caz mai fericit, dacă 

ești tânără, arăți bine, nu ai voce, dar nici inhi
biții să apari aproape dezbrăcată pe scenă, poți 

prinde o invitație la emisiunile de profil, fie că 
sunt „de divertisment”, „talk-show” ori cum or 
mai fi botezate - în realitate sunt același lucru, 
din mai toate punctele de vedere. Care e „re
țeta”? Subiecte de doi bani din viața unor așa- 
zise vedete, de care nu au auzit nici măcar toți 
vecinii lor de pe scara blocului, sunt aduse cu 
tupeu în studiouri pentru a fî dezbătute drept 
chestiuni de interes național, de către indivizi 
care își prăpădesc din timpul lor, pe nervii

noștri, doar ca să se poată lăuda că au fost invi
tați la o televiziune.

Calitatea invitaților - unii dintre ei per
manent - la aceste spectacole de prost gust este 
înfiorătoare, ceea ce denotă că realizatorii fie s- 
au prostit de tot, fie că nu au avut niciodată 
minte. Scuza cu „asta cere publicul” e perimată 
- și falsă: ratingurile acestor emisiuni în cel mai 
bun caz stagnează, atunci când nu sunt în că
dere liberă și emisiunile dispar de pe posturile 
respective după numai un sezon, adică mai re
pede decât ghețarii Antarcticii în încălzirea glo
bală.

... Iar dacă dorești să vezi la televizor un 
film bun, el e programat undeva către miezul 
nopții, deoarece nu are loc la o oră decentă în 
grila de programe tocmai din cauza acestor 
emisiuni „de popularitate”...
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

____________________ \

ReteHr zilei
Tort de mere 
fără blat, 

cu ciocolată
Ingrediente:

7 mere, 1/2 pachet margarină, 
5 linguri zahăr pudră, 1 linguriță 
scorțișoară, 1 plic zahăr vanilat, 5 
biscuiți simpli, 150 g ciocolată 
menaj, 1 lingură ulei.

Mod de preparare:

Se freacă spumă margarina cu 
2 linguri zahăr pudră și zahărul 
vanilat și apoi se dă la frigider. In 
acest timp, se curăță merele, se 
dau pe răzătoarea cu ochiuri mari, 
se amestecă apoi cu zahărul 
rămas și cu scorțișoara și se lasă 
deoparte 10 minute, ca să se 
scurgă zeama. Se călesc într-o 
cratițăpe foc mic până se înmoaie 
și nu mai rămâne nici un pic de 
zeamă. Se pune apoi compoziția 
la rece și în acest timp se fărâmi
țează biscuiții și se presară pe un 
platou. Separat, se topește și cio
colata cu uleiul, pe baie de aburi. 
După ce s-a răcit compoziția de 
mere, se răstoarnă pe platoul cu 
biscuții măcinați si i se dă o formă 
rotundă. Se îmbracă tortul cu cio
colata topită, se ornează cu câteva 
felii de mere și se pune în frigider 
pentru 1-2 ore.

Amploarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hunedoara
► DJ 687 Hunedoara - Hășdat
► DJ687D Teliuc-Toplița
► DJ687 Hășdat-Călan
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântuhal
► 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, Săcă- 
maș
► Petroșani pe DN 66 și B-duI 1 De
cembrie

Infertile
DEVA

Astăzi se sistează furniza
rea apei reci între orele 8.00- 
14.00, pe străzile A. Endre, 
C.A.Rosetti și Minerva din cauza 
unei avarii.

De asemenea, se întrerupe 
furnizarea apei reci între orele 
08.00-15.00 în Sântuhalm, de la 
Căminul Cultural până la S.C 
Agro Company din cauza unei 
spărturi la rețeaua de apă.

BRAD
Luni, 12 octombrie, se sis

tează furnizarea apei între orele 
09.00-14.00, pe strada Al. Patriei, 
zona Bloc ANL, din cauza unei 
avarii la conducta Dn 100 mm.

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 11 17

Petroșani: 11 15

Hunedoara: 11 15

Hațeg: 11 15

Brad: 11 16

Orăștie: 11 17

_________ , y

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 10 12

Petroșani: 10 11

Hunedoara: 10 11

Hațeg: 10 11

Brad: 9 11

Orăștie: 10 12

\_____________________________________________________ ,____________ 7

► HOROSCOP
Dacă iei pe umerii tăi durerile tuturor, vei ajunge să te încarci cu 

adevărat de energie negativă. Găndește-te bine dacă timpul îți per
mite să te angajezi în atâtea situații și dacă ai cu adevărat posibili
tatea să ajuți. Este foarte posibil să realizezi că cei care au mai 
mare nevoie de tine sunt chiar cei de acasă.

îți folosești talentele și aptitudinile naturale în relațiile cu cei
lalți. Ești capabil să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus și știi 
sigur ceea ce-ți dorești. Vei primi laude pentru munca ta.

Activitatea este atât de intensă, încât nu mai ai timp deloc de 
viața personală. Nu te refugia in mâncare, doar pentru că nu ai 
avut parte de mese regulate în timpul zilei. Odihnește-te cât mai 
mult și găsește ceva care să te relaxeze.

Organismul tău se reface, așa cî ia-o încet și nu te surmena, indi
ferent cât de multe lucruri ai de făcut. Relaxează-te astăzi, pentru ' 
prinde puteri. S-ar putea să mai simți mici dureri ici și colo, așa c. 
orice efort este de evitat. •

Fii constant în ceea ce ți-ai propus, dacă te aștepti ca lucrurile 
(să decurgă după cum îți dorești. Organizează-ți timpul și rela- 
Jl\\ xează-te, comportamentul agitat nu-ți va aduce nimic bun.

Este posibil să ai parte de unele surprize nu tocmai plăcute. Gă- 
sește-ți un punct de reper, pentru a nu avea parte de neplăceri. Oa- 
menii de bază sunt foarte importanți acum, precum și calitățile tale 
personale.

Este o zi în care te simți în centrul atenției. Acest lucru nu te 
stânjenește, deoarece ești o persoană extrem de carismatică și 
foarte sociabilă. Vei avea parte de câteva discuții interesante cu cei 
din jur, discuții în urma cărora vei afla unele noutăți

Te întâlnești cu o persoană care te poate ajuta să-ți realizezi sco
purile. Poate îți va lua ceva timp să ajungi să comunici cu adevă
rat cu aceasta, însă în cele din urmă colaborarea voastră va fi una 
benefică.

Răspunsul pe care-l cauți va apărea astăzi. Răspunsul în sine ți 
se va părea acceptabil, însă persoana de la care îl primești repre
zintă o adevarată surpriză. încearcă să o cunoști mai bine, înainte 
de a o judeca.

Este bine să te bazezi pe fler și mai ales să ai foarte multă încre
dere în tine. Cei din jur vor încerca să se amestece în lucrurile care 
contează pentru tine. Chiar dacă te vor considera încăpățânat, nu 
le da atenție.

Dacă ai de-a face cu o persoană din trecut, observa-i cu atenție 
comportamentul. Este posibil să constați că a rămas aceeași, pe 
când tu te-ai schimbat foarte mult. Incompatibilitatea de gândire te 
va face să te îndepărtezi de ea.

Simți nevoia să faci un gest frumos față de o persoană impor
tantă pentru tine. Nu te arunca la mari cheltuieli. Va aprecia mai 
mult încrederea ta în tine și comportamentul tău natural.

► Bancurile zilei
© © ©

In timpul unei vizite la un spital de 
nebuni, un vizitator îl întreabă pe di
rector ce criterii se folosesc pentru a 
stabili dacă un pacient trebuie internat 
sau nu.

- Ei bine, spune directorul, um
plem o cadă de baie, apoi îi oferim pa
cientului o linguriță, o ceașcă și o 
găleată și îi cerem să golească cada.

- înțeleg, spune vizitatorul, o per
soană normală va folosi găleata, pen

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771-785.694)

Editor coordonator: Bogdan BARBU
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tru că e mai mare decât ceașca sau lin
gurița.

- Nu, spune directorul, o persoană 
normală scoate dopul! Doriți un pat 
lângă geam sau lângă ușă?

© © ©

Un avocat cu o carieră de succes 
își parca mașina sa Lexus nou-nouță 
în fața oficiului și parcând mașina se 
grăbi să se laude în fața colegilor săi. 
Pe când se dă jos din mașină, un ca
mion trecu în viteză pe lângă el și făcu 

praf ușa de pe partea șoferului. Avo
catul sună imediat la 911 și în mai 
puțin de 5 minute apăru și poliția. în
ainte ca polițistul să poată deschide 
gura, avocatul începu să țipe isteric că 
mașina lui era cumpărată doar de o zi, 
că nu mai era acum bună de nimic, in
diferent cât ar încerca cei de la service 
să o facă ca înainte. După ce avocatul 
se opri să respire, polițistul se uită cu 
dispreț la avocat și îi spuse:

- Nu îmi vine să cred cât puteți fi 

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN, Marian
FLORESCU, Georgiana GIURGIU, Cătălin " CIMBRU
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Fotoreporter: Ionel ȘUTA
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de materialiști voi, avocații. Vă preo
cupă atât de mult averea voastră că ui
tați ce este mai important în viață.

- Cum poți să zici așa ceva, replică 
avocatul.

- Dumnezeule, păi tu nici măcar 
nu realizezi că odată cu portiera, ca
mionul ți-a smuls și brațul stâng?????

- Dumnezeule!!!!! țipă avocatul... 
Unde mi-e Rolex-ul???

© © ©

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

f 0354 882100, 
\ 0354 882101

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
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Aniversarea a 140 de ani de la întemeierea liceului va fi marcată
& pe tot parcursul săptămânii, începând de astăzi, printr-o serie de manifestări omagiale.

Colegiul Național „Avram Iancu” Brad
sărbătorește 140 de ani
Unul dintre cele mai vechi 
lăcașuri de învățământ ro
mânesc din Transilvania și 
cel mai „bătrân ” de pe teri
toriul hunedorean, Colegiu 
Național „Avram Iancu ” din 
Brad, sărbătorește 140 de 
ani de la întemeiere.

Gimnaziul român ortodox de 
la Brad a fost al cincilea înființat în 
Transilvania, în anul 1869, după 
școlile românești greco - catolice 
de la Blaj (1754), gimnaziul greco 
- catolic de la Beiuș (1828), gimna
ziul ortodox de la Brașov (1850) și 
gimnaziul grăniceresc de la Năsăud 
(1863).

A,
înființare prin 
voință publică 
și politică

Școala a luat ființă din voința 
conducerii politice și cu ajutorul 
celor mulți și săraci din fostul comi
tat al Zarandului. Ctitori au fost

-ț-Sfântul Zilei
Pomenirea Sfinților Mucenici
Prov, Tarah și Andronic

Mult au pătimit, în vre
muri de demult, creștinii pen
tru credința lor. Cei trei 
mucenici, pomeniți astăzi în 
bisericile ortodoxe, au suferit 
chinuri înfiorătoare, dar nu s- 
au smintit de la credința în 
Domnul. Aceștia au fost pe 
vremea consulului Dioclețian 

loan Pipoș, prefectul Zarandului, 
fruntaș al Revoluției de la 1848; 
Iosif Hodoș, viceprefect al lui 
Avram Iancu; Amos Frâncu, tribun 
în oastea revoluționară; Iosif Bașa, 
protopopul Zarandului; mitropolitul 
Andrei Șaguna; boierul Vasile Stro- 
escu, care a donat o bună parte din 
suma necesară ridicării actualei clă
diri a liceului.

Asigurarea fondurilor pentru 
întreținerea școlii s-a făcut prin ce
darea obligațiunilor împrumutului 
de stat din 1854, de către locuitorii 
din 92 de comune zărăndcne aflate 
în fostele plase Brad, Băița, Baia de 
Criș, Hălmagiu și Aciua (azi Avram 
Iancul. Cu toate că aprobarea pentru 
înființarea și funcționarea gimna
ziului a venit în iulie 1869, inaugu
rarea școlii s-a făcut abia la 21 mai 
1870, de sărbătoarea Sfinților Con
stantin și Elena, patronii lăcașului 
de învățământ. Inițial, liceul a func
ționat într-o clădire improprie si
tuată în centrul orașului. Numele 
liceului a fost adoptat în anul 1919, 
iar actuala clădire a fost dată în fo
losință în 1922.

și a guvernatorului Flavian 
(către anul 304). Tarah era 
foarte bătrân cu vârsta, roman 
fiind cu neamul, și din noro
cire ostaș. Iar Prov era din 
Sida Pamfiliei. Și Andronic 
din cetatea Efesului Ioniei. 
Deci, lui Tarah i-au zdrobit 
fălcile și grumajii cu pietre; i-

Școală de elită

în îndelungata sa istorie, 
școala brădeană a parcurs mai multe 
etape: gimnaziu (1869 - 1922), 
liceu (1823 - 1948), școală elemen
tară (1948 - 1952), școală medie de 
10 ani (1952 - 1957), școală medie 
de 11 ani (1957 - 1965), liceu de 
cultură generală (1965 - 1977), 
liceu industrial (1977 - 1989), liceu 
teoretic (1994 - 2000), colegiu na
țional (2001 - azi). Până în prezent, 
liceul a fost condus de 18 directori, 
corpul profesoral a cuprins, de-a 
lungul vremii, 549 de profesori, iar 
de pe băncile școlii au ieșit 8.205 
absolvenți. Rezultatele obținute de 
elevii și dascălii liceului plasează 
instituția brădeană în rândul unită
ților de învățământ de elită.

Săptămână omagială

Aniversarea a 140 de ani de 
la întemeierea liceului va fi marcată 
pe tot parcursul săptămânii, înce
pând de astăzi, printr-o serie de ma
nifestări omagiale. în acest răstimp 
se vor organiza activități privind cu
noașterea istorici școlii și a locuri
lor, vernisajul unei expoziții de 
documente, reviste, artă vizuală și

„Astăzi, fraților ro
mâni, a răsărit în mijlocul 
nostru, în falnicul Zarand, 
un soare nou, strălucitor. 
Razele lui vivificatoare vor 
străbate munții plini de me
tale și vor cuprinde întreaga 
suflare românească, din 
nord de la Tisa, până la Du
năre și mare”.

(Fragment din Cuvântarea 
lui Avram Iancu 

la festivitatea de inaugurare 
a gimnaziului 
21 mai 1870)

au ars mâinile cu foc, l-au 
spânzurat sus de un lemn și 
cu fum împuțit l-au afumat 
dedesubt; apoi amestecând 
oțet cu muștar și cu sare, i- 
au turnat pe nas și l-au ars la 
piept cu țepi arse în foc, i-au 

tăiat urechile și i-au despuiat 
capul de piele. A fost dat și fia
relor să-l mănânce și, în cele 
din urmă, tăiat tot bucăți cu 
sabia, și-a dat sufletul la Dum
nezeu. Iar viteazul Prov a fost 
bătut cu vine crude, i s-au ars 
picioarele cu fiare încinse, a 
fost spânzurat de un lemn; i-au

ars și i-au fript spinarea și 
coastele cu frigări înroșite în 
foc, i s-au tăiat pulpele cu alte 
frigări și, în cele din urma, fă- 
cându-1 și p‘e el bucăți cu să
biile, și-a dat fericitul sfârșit. 
Iar dumnezeiescul Andronic a 
fost.spânzurat pe un lemn și 
sfâșiat pe picioare cu fiare as
cuțite; l-au împuns în coaste și 
l-au frecat cu sare peste tăie
turi; i s-a tăiat limba și buzele 
și, de asemenea, și lui zdrumi- 
cându-i-se trupul tot bucăți cu 
sabia și-a dat duhul în mâinile 
lui Dumnezeu.

întreceri sportive de handbal, fotbal, 
baschet, șah. Festivitățile se vor în
cheia vineri, 16 octombrie, când se 
va oficia un Te Deum, urmat de me
saje și cuvântări ale oficialităților. 
Apoi vor fi dezvelite și sfințite plă
cile de marmură cu numele ctitori
lor școlii, amplasate în holul central, 
în program este inclus și Simpozio
nul aniversar cu titlul „1869 - 2009 Cătălin Rișcuța

Arc peste timp la 140 de ani. 1869 
Gimnaziul grec ortodox român - 
2009 Colegiul Național Avram 
Iancu”. De asemenea, vor fi lansate 
monografia liceului, într-o ediție re
văzută și adăugită, și revista Pagini 
omagiale Colegiul Național „Avram 
Iancu”.



“Cultura este singura îndeletnicire umană care învinge fără să lase
învinși, singura care cucerește fără să umilească.”

<4> Varujan Vosganian
4 Comunitate
Luni, 12 octombrie 2009 .

12 ani de bulău 
pentru o țeapă

Ofițerii Serviciului de In
vestigare a Fraudelor efectuează 
cercetări în cauza privind pe C. T. 
de 50 de ani, administrator al 
unei societăți comerciale din co
muna Șoimuș, despre care au sta
bilit că, în cursul anului 2009, a 
indus în eroare o firmă din BU
CUREȘTI cu prilejul încheierii și 
executării unui contract având ca 
obiect prestarea de servicii de 
transport marfă. Prejudiciul creat 
se ridică la peste 53.000 lei. în 
cauză se efectuează cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
înșelăciune, iar în cazul în care 
va fi găsit vinovat, suspectul 
riscă până la 12 ani de închisoare.

încă un minor 
a fost recuperat 
de polițiști

în urma activităților in
vestigative, polițiștii Orașului 
Hațeg au reușit să îl găsească pe 
minorului O.D., de 13 ani, insti- 
tuționalizat în cadrul Centrului de 
Plasament Hațeg a cărui dispari
ție a fost reclamată în data de 
04.10.2009, ora 23.00. Minorul a 
fost identificat pe raza orașului și 
încredințat unității amintite poli
țiștii stabilind că acesta nu a fost 
victimizat în perioada în care a 
fost fugit din Centrul de Plasa
ment.

Nu -au respectat 
distanta 
regulamentară

CĂLIN T. de 24 ani, do
miciliat în Geoagiu, în timp ce 
conducea autoturismul proprie
tate personală DN 7, pe raza 
mun. Orăștie (km 360 + 500m) 
din direcția Orăștie - Sebeș, nu a 
păstrat o distanță corespunză
toare în mers față de autotractorul 
care circula în fața sa în aceeași 
direcție de mers și era condus de 
DANIEL D., de 39 ani, din Satu 
Mare. în momentul în care auto
tractorul a redus viteza, condu
cătorul autoturismului nu a mai 
putut evita impactul și a intrat în 
coliziune cu acesta. în.urma eve
nimentului rutier, a rezultat ava
rierea ambelor vehicule și rănirea 
ușoară a conducătorului auto 
CĂLIN T. Un alt accident s-a pe
trecut pe Bulevadrul Mihai Vi- 
teazu din municipiul Vulcan. 
VALENTIN C„ de 20 ani, din 
Vulcan, în timp ce conducea 
moped, nu a păstrat o distanță su
ficientă în mers față de vehiculul 
din fața sa, iar în momentul în 
care acesta â redus viteza, mope- 
distul a. frânat la rândul său, însă 
a pierdut controlul ghidonului și 
a căzut pe carosabil. în urma ac
cidentului, a rezultat rănirea 
ușoară a pasagerei E. F., de 15 
ani, din Vulcan, care purta cască 
de protecție.

Varujan Vosganian a șoptit armenește la Deva
Varujan Vosganian și-a lansat 
„Cartea Șoaptelor” și în județul 
Hunedoara. Fostul ministru al
Finanțelor în cabinetul Tări
ceanu a avut decența de a evita 
temele politice și s-a limitat la 
șoaptele armenești și la fenome
nul cultural contemporan.

Evenimentul a avut loc vineri, 9 
octombrie, în sala mică a Casei de Cul
tură Drăgan Muntean din Deva. Printre 
invitații care au luat parte la eveniment 
s-a aflat și primarul Devei Mircia Mun
tean care se aștepta să fie prezentă mai 
multă lume la eveniment. „în această

perioadă de criză, oamenii au devenit 
reticenți la glasul culturii”, a spus deza
măgit primarul Devei.

„Cartea Șoaptelor” 
este o creație literară 
de excepție

Tipărită la editura Polirom în 
peste 5.000 de exemplare, „Cartea 
Șoaptelor” este catalogată de criticul li
terar Nicolae Manolescu și de scriitorul 
Nicolae Breban una dintre cele mai reu
șite cărți din câte au apărut după revo
luție. Cartea este o evocare caldă a 
comunității armenilor din Focșaniul 

anilor '50 ai secolului 
trecut. Printre aburii ca
felei prăjite și mires
mele din cămara 
bunicii, cititorii pătrund 
în vechea comunitate 
armeană unde persona
jele încearcă să se des
povăreze de o traumă a 
lor și a predecesorilor 
lor. Poetul Laurian 
Stănchescu, prezent la 
lansarea cărții, consi
deră că o dată cu 
această carte s-a produs 
„coborârea poporului 
armean de pe cruce”.

„De ce nu 
ne-am împăcat 
cu morții noștri?”

Deși mulți s-ar fi așteptat ca lan
sarea de carte a fostului ministru de fi
nanțe să fie deturnată spre dezbateri 
politice, omul de cultură Varujan Vos
ganian a reușit admirabil să se disocieze 
de omul politic Varujan Vosganian. Au
torul a abandonat șoaptele armenești 
doar pentru a ne atrage atenția că am re
nunțat prea ușor la preocupările cultu
rale. Aruncând o privere introspectivă 
în istoria noastră recentă, Varujan Vos
ganian a lansat îndemnul de a ne regăsi 
pe noi înșine „în această perioadă de

tranziție, o perioadă aculturală, amo
rală, indiferentă” spunând despre cul
tură că „este singura îndeletnicire 
umană care învinge fără să lase învinși, 
singura care cucerește fără să umi
lească”. Varujan Vosganian și-a încheiat 
discursul cu o evocare a Revoluției, 
vorbind despre însemnătatea și impor
tanța jertfei tinerilor eroi pe care îi ză- 
vorâm în ascunzișurile istoriei fiindcă 
ne este rușine de lumea pe care am c< 
struit-o pe jertfele lor. Vosganian a lăsat 
în urma sa o întrebare și ne roagă pe toți 
să găsim răspunsul potrivit: „ De ce nu 
ne asumăm eroii, de ce nu ne-am împă
cat cu morții noștri?”

Irina Năstase

Polițiștii și-au bușit mașina căutând un furt imaginar
O mașină a Poliției rutiere din 
Hunedoara a fost avariată în 
timp ce polițiștii căutau un au
toturism declarat ca fiind 
furat, dar care era parcat, 
bine-merci, în garajul unui 
hunedorean amnezic.

Ieri dimineață în jurul orei zece 
și un sfert, Poliția Municipiului IJune- 
doara a fost sesizată că, din parcarea 
Spitalului Municipal, a fost sustras un 
autoturism marca Cielo. Imediat, au 
fost alertate toate echipajele de poliție, 
care au primit misiunea de a suprave
ghea ieșirile din oraș pentru a depista 
autoturismul furat. în acest context,

unul dintre echipajele de poliție, format 
din doi agenți de poliție rutieră, care 
rula pe bulevardul Republicii cu sem
nalele acustice și luminoase în func
țiune, a intrat în coliziune cu un alt 
autoturism. Eveminentul rutier s-a pro
dus în intersecția Bulevardelor Repu
blicii cu Libertății și G. Enescu din 
Hunedoara (fosta cantină a combinatu
lui) și s-a soldat cu avarierea celor două 
autoturisme. Agenții de poliție nu au 
fost răniți, iar din celălalt autoturism, 
șoferița. o tânără din Hunedoara, care a 
pătruns în intersecție pe culoarea verde 
a semaforului, 
dar fără a 
acorda priori

tate autospecialei de poliție aflată în mi
siune, precum și mama acesteia aiî fost 
conduse la spital pentru investigații, 
fiind în afara oricărui pericol.

Bătrânul a uitat
cum a ajuns la spital

•

Proprietarul mașinii „furate”, 
Nicolae A., de 71 de ani, a declarat că 
s-a deplasat la Spital pentru a face a vi
zită soției, care este internată, iar la ple
care a constatat că autoturismul său nu

se mai află în parcare, motiv pentru 
care a solicitat sprijinul poliției prin in
termediul unei nepoate care a apelat nu
mărul de urgență. Ulterior, bărbatul și-a 
amintit că a venit la spital cu fiul său, 
lăsându-și mașina acasă, în garaj. în 
funcție de rezultatul cercetărilor, pol-'' 
știi vor decide dacă o vor sancțio,. 
contravențional pe cea care a sesizat 
furtul autoturismului, pentru falsa alar
mare a Poliției.

Diana Zlaczki

Zi de sâmbătă cu trei ceasuri rele
Sâmbătă dimineața, în jurul orei 09:25, pe DN7. 

pe raza corn. Vețel, conducătorul unui autoturism, Mimi 
C., de 37 de ani, din comuna Zorleni, județul Vaslui, s- 
a angajat în depășirea unei coloane de autovehicule fără 
se se asigure corespunzător și a intrat în coliziune cu un 
camion condus regulamentar din sens opus de un cetă
țean turc. în urma impactului, a rezultat rănirea ușoară 
a pasagerilor din autoturism, Mioara C., de 31 de ani și 
C.A. de 10 ani.

Tot sâmbătă, în jurul orei 15:36, pe str. A. Iancu 
din Brad, conducătorul unui autoturism, Ioan R., de 60 
de ani, din Brad, a surprins și accidentat ușor un minor

în vârstă de 9 ani, din comuna Dobra, care traversa 
strada regulamentar, prin loc marcat și semnalizat co
respunzător.

în aceeași zi, pe la ora 18:20, pe DJ708D, pe 
raza satului Poienița Voinii, comună Cerbăl, conducă
torul unei autoutilitare, Stelian M., de 41 de ani, din Bu
curești, nu a adaptat viteza de deplasare într-o curbă la 
dreapta, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în 
afara părții carosabile. Conducătorul auto a decedat pe 
loc.

Dina Zlaczki

Falsă ameninințare cu bombă la Deva'
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O armată de polițiști au intrat în alertă de gradul 
zero din cauza unei glume de prost gust comisă de trei 
minori. La sfârșitul săptămânii trecute, Serviciul Unic 
de Urgență 112 a fost apelat de persoane necunoscute, 
care au anunțat amplasarea unor dispozitive explozive 
în incinta a două unități de învățământ din Deva.

Imediat, la locul indicat s-au deplasat polițiștii 
din cadrul Birourilor de Investigații Criminale și Ordine 
Publică - Deva, criminaliști și polițiști din cadrul Ser
viciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai 
Serviciului de Intervenție Rapidă, care au'izolat zona și 
au început verificările pentru stabilirea autenticității 
celor sesizate. în aproximativ 10 minute de la primirea

apelurilor telefonice, efectuate de la două telefoane pu
blice amplasate pe strada Bejan din municipiul Deva, 
polițiștii au reușit identificarea apelanților. Aceștia sunt 
trei minori din Deva, toți în vârstă de 10 ani, elevi ai 
unei școli din localitate. Minorii le-au declarat polițiști
lor că apelurile au fost făcute în glumă. „Gluma” copii
lor îi va costa scump pe părinții acestora, care au fost 
sancționați contravențional de polițiști pentru nesupra- 
vegherea minorilor și vor fi obligați să suporte și costu
rile materiale ale operațiunii.

Diana Zlaczki
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“în prezent mai avem încă douăsprezece dosare de adopții pe rol
& și se așteaptă finalizarea lor.” Geanina Ianc

A scăzut dramatic numărul adopțiilor în județ

Copii pe care nu îi vrea nimeni
Numărul copiilor din județ 
adoptați de la începutul anului 
și până în prezent s-a înjumă
tățit comparativ cu anul trecut 
Procedurile legale greoaie, dar 
și sărăcia sunt impedimentele 
care îi împiedică pe hunedo- 
reni să mai adopte copii Nu
mărul adopțiile pe plan 
județean și național au fost 
afectate de acești factori, iar 
adopția internațională este 
scoasă în afara legii încă din 
2004, fără șanse ca să se 
schimbe această situație.

Direcția de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) Hune
doara a deschis procedura de adopție în 
anul 2008 pentru treizeci și trei de 
copii, iar în acest an pentru un număr 
Je douăzeci și opt de copii. Procedura 
de adopție durează aproximativ un an 
și se desfășoară în trei etape, timp în

care copilul se obișnuiește cu noua fa
milie. Până la sfârșitul lunii august au 
fost adoptați optsprezece copii, spre de
osebire de anul trecut când numărul de 
adopții finalizate printr-o sentință jude
cătorească a fost de patruzeci de copii. 
Cei mai mulți părinți care adoptă un 
copil își doresc ca acesta să poarte pre
numele unuia dintre ei.

„Copilul 
nu este 
o jucărie”

“Instituția noastră a 
acționat cu prioritate și în 
anul 2009 în vederea încura
jării adopției naționale. în 
acest sens am susținut cam
panii care să aducă la cunoș
tința publicului procedurile 
de adopție. Sentințele se co
munică Oficiului Român de 
Adopții, este o procedură 
care necesită timp. Copilul 
nu este o jucărie. în general, 
oamenii recurg la adopție 
din cauze medicale sau sunt 
familii care au deja un copil și îl doresc 
și pe al doilea. Am avut situații, mai pu
ține ce-i drept, în care și femeile sin
gure au dorit să adopte un copil. Ca 
instituție suntem printre primele județe 
din țară la numărul de adopții. în pre
zent mai avem încă douăsprezece do

sare de adopții pe rol și se așteaptă fi
nalizarea lor”, a declarat Geanina ianc, 
directorul adjunct DGASPC Hune
doara. La sfârșitul anului trecut au fost 
atestate ca fiind apte pentru adopție pa
truzeci și opt de familii, iar în anul 
acesta doar douăzeci și opt. Micuții pot 
fi încredințați familiilor adoptive după 

ce au împlinit șaizeci de zile de la naș
tere. Până în prezent nu au fost cazuri 
de părinți care pe parcursul procesului 
de adopție să renunțe la cei care ur
mează să le fie copii.

Maria Florescu

Sânii aduc promovarea ?!
• •

ANES (Agenția Națională pentru 
Egalitate de Șanse) a solicitat 
Fundației „Renașterea ” retrage
rea imediată din spațiul public a 
unor afișe, pe motiv că unul din
tre mesajele transmise femeilor în 
campania de prevenire a canceru
lui la sân, reproduce un stereotip 
sexist care aduce atingere imagi
nii și demnității femeilor.

Teritorial Hunedoara al ANES.
Solicitarea a fost făcută printr-o 

scrisoare deschisă în care Fundației „Re
nașterea” i s-a cerut și regândirea strate
giei de promovare a campaniei în spiritul 
principiului egalității de șanse între femei 
și bărbați.

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

în cadrul campaniei a fost ales ca 
instrument de promovare sloganul „Ți-au 
adus o promovare. Merită măcar un tele
fon”, corelat cu o imagine care reproduce 
bustul unei femei. „Imaginea și sloganul 
ales nu fac decât să reproducă stereotipul 
conform căruia unul dintre criteriile de 
promovare în carieră are la bază sexuali
tatea și nu capacitățile și potențialul pro
fesional al femeilor. Prin urmare, 
Fundația Renașterea a informat ANES că 
a decis sistarea acestei campanii și depos- 
tarea afișelor în cauză”, a declarat Monica 
Dănilă, inspector al Compartimentului

Drepturi egale 
pe piața muncii - 
campanie 
de informare

Comisia județeană în domeniul 
egalității de șanse între femei și bărbați 
(COJES) Hunedoara va organiza în pe
rioada următoare campanii de informare 
în rândul elevilor. “Dacă se poate, vom 
organiza un concurs de filme pe tema 
egalității de șanse, filme realizate de ele
vii de liceu. Prin intermediul campaniei 
se vor trimite mesaje de informare către 
conducerea societăților comerciale, pri
vind respectarea principiului egalității de 
șanse. Un alt punct al campaniei va fi pro-

F* ■■

Pițipoancele de la Apaprod 
scriu nașpa rău

când nu mai sunt de ni- 
ciun folos. Vestea că se 
ia apa la Brad ne-au 
băgat-o de mai multe 
ori, ca să ne intre bine 
în cap. Deducem după 
felul în care arată știrile 
că la compartimentul 
de comunicare se bălă

cesc ori stau la taifas („vb”, în termeni de specialitate) 
mai multe persoane. Cam multă risipă de condeieri 
la Apaprod.

Pițipoancele de la Apaprod dau comunicate 
de presă ca-cum ar scrie către cocalarii din lista lor 
de mess („naspa”). Nu știu pe ce criterii au fost ele 
angajate sau dacă au dat vreun fel de concurs de 
limbă („k?”). După felul în care sunt editate informa
țiile e clar că limba română nu a fost probă de concurs 
la angajarea pe post („dep!”). Textele sunt scrise fără 
diacritice, cu abrevieri ciufute și informații lapidare 
(„deci naspa rau, k?”). Pe lângă faptul că scriu prost 
românește, pițipoancele de la Apaprod nici nu se în
vrednicesc să își trimită mess-urile la timp. Informa
țiile ajung la redacțiile ziarelor târziu, uneori atunci

Farsa lor
pe banii noștri

buit să se joace cu „casa închisă”, după numărul mare 
de spectatori care au fost în Sala mare a Casei de Cul
tură din Deva.

în realitate, „Farsa” n-a fost nici pe departe 
un succes de casă, ci mai dgrabă un joc de gleznă cu 
multe invitații și puține bilete vândute. Cam 70 de bi
lete s-au vândut la preț întreg, din câte am reușit noi 
să aflăm la câteva minute după ce s-a ridicat cortina. 
Actorilor li s-a îngăduit să vândă bilete la jumătate 
de preț - doi lei - și cred că și-au jucat rolurile de ca
sieri aproape la fel de bine ca pe cele din „Farsă”. 
VIP-urile au văzut piesa pe bază de invitație, o invi
tație grețos de mare și de fițoasă.

Tipărită pe hârtie cretată, în policromie, invi
tația trebuie să fi costat destul de mult. Dacă tot vro
iau să se joace de-a artiștii pe banii noștri, 
organizatorii puteau să își promoveze Farsa decent.

Al dvs. Gogu
Teatrul Județean Hunedoara a făcut mișto de 

noi cu „Farsa lui Paturini”, un spectacol care ar fi tre-

inovarea principiului plății egale pentru 
muncă de valoare egală”, a declarat Mo
nica Dănilă, inspector în cadrul Compar
timentului Teritorial al Agenției Naționale 
a Egalității de Șanse (ANESI

Nu vor fi lăsate la o parte mei uite 
două obiective care privesc informai e : 
femeilor și a bărbaților privind drepturile 
egale pe piața muncii, precum și promo
varea implicării cuplurilor, a femeilor și 
bărbaților, în activități de formare, edu
care. comunicare: „Scopul acestor acțiuni 
este de a schimba comportamentul cu pri
vire la folosirea mijloacelor modeme de 
planificare familială”, a menționat Mo
nica Dănilă.

Maria Florescu

ANES are ca obiectiv încu
rajarea participării echilibrate a fe
meilor și bărbaților la procesul 
decizional, eliminarea stereotipuri
lor de gen, facilitarea inserției pe 
piața muncii a femeilor aflate in si
tuație sau risc de marginalizarea, 
precum și implementarea politicilor 
de conciliere a vieții de familie cu 
viața profesională.



Sezonul premiilor Nobel pe 2009 a debutat luni, când cercetătorii americani Elizabeth H.
Blackburn, Carol B. (jreider și Jack Hi Szostak au fost recompensați eu premiul pentru medicină,
pentru descoperirile lor asupra telomerazei, o enzimă care protejează cromozomii împotriva
îmbătrânirii.
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O româncă a câștigat
Premiul Nobel pentru literatură
Premiul Nobel pentru literatură pe 2009 a fost atribuit scriitoarei de origine română 
Herta Muller, ale cărei scrieri prezintă în mod poetic viața sub dictatura comunistă în 
România.

Comitetul Nobel a decis să-i acorde premiul pentru literatură pe 2009 scriitoarei germane 
născute în România Herta Muller, "care, cu concentrația poeziei și franchețea prozei descrie viața 
celor deposedați". în 2008, premiul Nobel pentru literatură a fost decernat scriitorului francez Jean- 
Marie Gustave Le Clezio.

Sezonul premiilor Nobel pe 2009 a debutat luni, când cercetătorii americani Elizabeth H. 
Blackbum, Carol W. Greider și Jack W. Szostak au fost recompensați cu premiul pentru medicină, 
pentru descoperirile lor asupra telomerazei, o enzimă care protejează cromozomii împotriva îm
bătrânirii.

Marți, cercetătorii Charles K. Kao, Willard S. Boyle și George E. Smith, considerați părinții 
fibrelor optice și ai imagisticii digitale, au primit premiul Nobel pentru fizică.

Premiul Nobel pentru chimie pe 2009 a fost decernat, miercuri, cercetătorilor american de 
origine indiană Venkatraman Ramakrishnan, american Thomas A. Steitz și israeliană Ada E. Yo- 
nath, pentru studii efectuate asupra ribozomilor.

Premiul Nobel pentru pace, singurul atribuit de Norvegia, conform dorinței exprimate de 
fondatorul prestigioaselor distincții, Alfred Nobel, a fost anunțat vineri.

Crin Antonescu a câștigat 
mâna alesei sale

Moment important în 
familia candidatului 
PNL la președinție, 
Crin Antonescu. Lide
rul liberal s-a cununat 
religios cu europarla- 
mentarul PNL, Adina 
Vălean în localitatea 
Tivoli de lângă Roma.

Site-ul Hotnews.ro 
precizează că ceremonia 
religioasă a fost celebrată 
de preotul Bisericii "Sfin
ții Ioachim și Ana" din Ti
voli, în prezența a 20 de 
persoane, printre care și 
Dinu Patriciu.

Potrivit unor mar
tori oculari, Adina Vălean 
era îmbrăcată într-o ro
chie clasică, albă, iar Crin 
Antonescu într-un costum 
negru. La scurt timp după

terminarea ceremoniei, mirii și invitații au plecat cu un microbuz. Căsătoria civilă a celor doi 
a avut loc pe 25 septembrie, la Buxelles, în cadrul unei ceremonii private.

Bârfe de Hollywood
► Brad Pitt s-ar fi întâlnit în secret cu Jennifer 

Aniston, conform unui tabloid italian. Știrea a fost preluată 
de presa mondenă internațională și toată lumea așteaptă cu 
sufletul la gură să vadă dacă mai poate exista vreo șansă 
pentru Brad și Jen. Se pare că Brad fuge în brațele lui Jen
nifer de fiecare dată când are o dispută cu Angelina Jolie. 
Motivul ultimei neînțelegeri dintre cei doi ar fi dorința bru
netei de a adopta din nou. Jennifer nu a acceptat să fie 
umărul pe care plânge Brad și i-ar fi spus că nu vrea sa fie 
motivul unei despărțiri între el și Angelina.

Jennifer este din ce în ce mai afectată de situație, 
astfel că a început să bea vin aproape zilnic înainte de cul
care. "Jennifer se află în permanentă competiție cu Ange
lina și aacesta este subiectul preferat al lui Jennifer, mai 
ales după ce a luat la măsea câteva pahare bune. Problema 
e că Jennifer este foarte micuță și câteva pahare o lasă

lată", a explicat un apropiat al actriței, care și-a exprimat temerea că blonda ar putea ajunge 
la dezalcoolizare dacă continuă abuzul de alcool.

► Averea lui Michael nu poate fi controlată de nici o rudă. Judecătorii au hotărât 
să sporească puterile administratorilor averii megastarului.

► Penelope Cruz neagă sarcina speculată de presă, dar a hotărât să se căsătorească 
cu iubitul ei, Javier Bardem.

► După un test ADN, Jude Law s-a convins că are încă un copil cu o altă femeie.

► Arestat în Elveția pentru acuzațiile de abuz de un minor, Roman Polanski nu a 
fost încă extrădat în SUA, dar nici eliberat.

► Elizabeth Taylor a trecut cu bine după operația la inimă pe care a suferit-o săp
tămâna trecută.

► Whitney Houston a mințit-o pe Oprah în direct, deși a promis că va da un inter
viu sincer, spun experții.

► Katie Holmes admira tactul soțului ei, Tom Cruise, dar și gustul în ceea ce pri
vește vestimentația.

► Invitată în emisiunea lui David Letterman, Madonna a mărturisit că unul dintre 
motivele pentru care a părăsit Marea Britanie este porecla "Madge", care îi displăcea 
foarte mult.

► Stabilită din nou în New York, cântăreața ar fi cheltuit deja 2,7 milioane de 
dolari pentru a-i cumpăra iubitului ei Jesus Luz un apartament în apropierea casei ei, pen
tru că nu crede că este un lucru potrivit pentru moment ca el să locuiască împreună cu ea 
și cu cei patru copii.

Hotnews.ro
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“Irent să ajutăm acești copii, să le arătăm o cale către viitorul lor. Sunt copii 
isteți, dar care au posibilități materiale reduse. ”

i”î> Nicușor Eduard Ștefan

Oficialitățile Hunedoarei au tras chiulul
5

de Ia “Sport și sănătate”
Copiii din municipiul Hune
doara s-au întrecut în diverse 
competiții sportive în fața 
Casei de Cultură, duminică di
mineața. Zeci de tineri au par
ticipat la concursuri de 
gimnastică aerobică, șah sau 
tenis de masă. Mai marii ora
șului nu s-au implicat în mani
festare, spre dezamăgirea 
organizatorilor.

Pe lângă întrecerile sportive, 
copiii au beneficiat și de un control 
medical, au fost cântăriți și li s-a 
măsurat tensiunea arterială. Ei au 
avut parte și de un consult stomato
logic, oferit de un dentist englez 
care face muncă de voluntariat și a 
fost pentru a doua oară implicat 
în^-o astfel de acțiune în Hune- 
d< a. Acțiunea de ieri, organizată 
de Asociația “Linișor” și Asociația 
Club Sportiv “Athletic”, în colabo
rare cu Direcția Județeană pentru 
Sport, Clubul Oamenilor de Afaceri 
Hunedoreni ai PD-L și deputatul 
Viorel Arion, s-a desfășurat sub slo- 
^hnul: „Sport și sănătate pentru hu- 
îedoreni”.

Să învățăm 
toți copiii 
să zâmbească

Scopul acțiunii a fost unul 
‘ducativ, prin care s-a încercat con- 
;• tizarea copiilor, dar și a adulți- 
or asupra importanței unei vieți 
:ănătoase. Copiii au fost răsplătiți 
:u diplome și premii. Participanții 
a eveniment au fost selectați de 
președinții celor două asociații, 
dircea Zidărescu (Asociația “Lini- 
or”) și Nicușor Eduard Ștefan 
Clubul Sportiv “Athletic”).

“Vrem să ajutăm acești copii, 
ă le arătăm o cale către viitorul lor. 
Junt copii isteți, dar care au posibi

lități materiale reduse. Evenimentul 
are ca scop învățarea unui mod de 
alimentație cât mai sănătos și prac
ticarea unei discipline sportive”, 
afirmă Nicușor Eduard Ștefan.

La rândul său, Mircea Zidă
rescu este de părere că: „Noi putem 
colabora foarte bine cu minoritățile 
și cu etniile prezente în Hunedoara. 
Oficialitățile nu ne-au acordat aten
ția cuvenită. Ne-au dat aprobările și 
ne-au pus la dispoziție agenți ai po
liției comunitare. In rest ne-au spri
jinit pentru organizarea acestui 

eveniment, aceiași oameni care în 
mod constant sunt receptivi la astfel 
de acțiuni”.

Premiile au fost înmânate co
piilor participanți la acțiune de de
putatul PD-L Viorel Arion. „Este 
îmbucurător faptul că cele două

Ajutați-o pe Ana Maria
Cele două asociații au inițiat și o campanie fulger de strângere de fonduri pentru o fețiță din Hunedoara, pe 

nume Ana Maria, în vârstă de 9 ani, care suferă de tumoră osoasă galopantă. Ea are nevoie urgentă de 25.000 de Euro 
pentru o operație care îi poate salva viața. Această operație trebuie efectuată în termen de maxim zece zile. Pentru aju
torarea ei, Clubul Oamenilor de Afaceri membri ai PD-L-ului, au făcut o donație de 2.000 lei.

Toți cei care doresc să facă donații pot depune în următoarele conturi:
Banca Transilvania, sucursala Hunedoara - Boca Zenaida Daniela

RO61 BTRL0630 1201 U109 90XX (ron)
RO61 BTRL 0630 4201 U109 90XX (euro)

BCR sucursala Deva - Boca Zenaida Daniela
RO19 RNCB 0160 1122 8164 0001 (ron)
RO89 RNCB 0160 1122 8164 0002 (euro)

SILVA^

LEMNTEX
ortducesicMKrtiHueati

triplu stratificait 1 r iii»

uși șl ferestre de cea mal
parchet die lemn de fag.

H.C.SHVA I.F.MNTEX H.R.L
Mii l.hintlndiu, nr.lllt), nmtunu ilârâu, 
tel/jăx: 11^4/^1021/21, emuli:
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"După ce a făcut testele psihologice, vicepreședintele meu pentru Resurse Umane a venit 
& și mi-a spus că-și dă demisia dacă îl angajez pe acest individ,”

■ț> Dinu Patriciu

Patriciu s- a mâniat pe Olteanu și pe Avramescu
Omul de afaceri liberal Dinu 
Patriciu a declarat vineri că li
beralii l-au "trimis"pe Bog
dan Olteanu la BNR "ca să 
scape de el", menționând că 
are informația de la un lider 
din Biroul Permanent Central 
(BPC) și comentând că "toată 
lumea " dorea acest lucru și s-a 
găsii această soluție, cinică, în 
opinia sa.

"Toată lumea voia să scape de el 
și au găsit soluția asta, cinică după pă
rerea mea", a apreciat Dinu Patriciu. 
Omul de afaceri a mai făcut o afirmație 
în acest sens și într-un comentariu pe 
forumul ziarului "Adevărul", după pu
blicarea unui editorial, în care îi răs
punde consilierului de stat la 
Președinție Cătălin Avramescu.

Comentariul lui Patriciu este ex
trem de critic la adresa acestuia și a lui 
Bogdan Olteanu, acesta din urmă fiind 
catalogat drept "labil psihic, excesiv de 
ambițios, lipsit de loialitate, de o inte
ligență mediocră, dar șiret și lipsit de 

moralitate". Omul de afaceri îi trans
mite lui Avramescu, în postarea de pe 
forum intitulată "Scurt răspuns către un 
ajutor de canibal", că îi răspunde la un 
comentariu pentru că altfel riscă să se 
gândească, în vacanța în care se află, nu 
numai la el, dar și "la toți ciumpalacii 
care poluează viața publică româ
nească, după ce au găsit în ultimii cinci 
ani mediul fertil în care să-și manifeste 
prin demagogie populistă tendințele pa
ranoice".

"In sensul acesta foloseam for
mula «canibali dansând în jurul focu
lui». Printre ei vă includ nu numai pe 
dumneavostră, dar și pe domnul Bog
dan Olteanu. Dacă aș fi cinic, aș spune 
că într-o țară în care dumneavostră sun
teți șef al Cancelariei prezidențiale 
poate fi și el liniștit viceguvernator", 
scrie Patriciu. El povestește că, în urmă 
cu mulți ani, l-a rugat un prieten să-1 
angajeze pe Olteanu la Rompetrol. 
"După ce a făcut testele psihologice, vi
cepreședintele meu pentru Resurse 
Umane a venit și mi-a spus că-și dă de
misia dacă îl angajez pe acest individ. 
Labil psihic, excesiv de ambițios, lipsit 
de loialitate, de o inteligență mediocră, 
dar șiret și lipsit de moralitate. Nu l-am 

angajat. Și-a urmat cariera politică în 
care defectele l-au ajutat. L-a ajutat și 
un prieten al meu, prea comod ca să-și 
poarte geanta singur. Acum liberalii 1- 
au votat pentru această poziție așa cum 
mi-a spus cineva azi dimineață, ca să 
scape de el. Deh, cinismul politicieni
lor!", continuă Patriciu.

Omul de afaceri îi mai transmite 
lui Avramescu, în mesajul postat pe 
forum, că există o singură deosebire 
între acesta și Bogdan Olteanu. "El e 
mai șiret. Dumneavoastră mai într-o 
dungă. In rest, sunteți produsele acele
iași stări bolnave a societății românești 
incapabilă încă să-si selecteze și să-și 
aprecieze elitele".

Parlamentul a votat, joi, lista 
celor nouă membri ai Consiliului de 
Administrație al BNR, așa cum a fost 
propusă de Comisiile de buget-finanțe 
după audierile celor nominalizați de 
partidele parlamentate. Cei nouă 
membri ai CA al BNR învestiți de Par
lament, inclusiv cu funcțiile pe care ur
mează să le dețină, sunt Mugur Isărescu 
- președinte al CA al BNR și guvernator 
al BNR, Florin Georgescu - prim-vice- 
guvemator al BNR, membru al CA, 
Bogdan Olteanu și Cristian Popa, vice

guvernatori și membri ai CA al BNR, Stoenescu, Agnes Nagy și Nap n 
iar Dinu Marin, Nicolae Dănilă, Virgil Pop - membri ai CA al BNR.

Blaga îl aciiză-P£jOprescu: 
“Este creânaroi îliescu!”

9

Liderul PD-L Vasile Blaga a declarat sâmbătă, după ce pri
marul Capitalei a afirmat că Traian Băsescu a lăsat pe mâna 
structurilor mafiote drumul României, că Sorin Oprescu a 
fost parte a sistemului mafiot condus de Ion Iliescu și Octav 
Cozmâncă.

"Oprescu vrea să pară din nou ceea ce nu este. A fost și este parte a 
sistemul mafiot patronat de Iliescu și Cozmâncă. Este vorba de cineva care 
vine din inima sistemului mafiot, patronat de Iliescu și Cozmâncă, care au 
ținut ani de zile România în afara Europei", a spus secretarul general al PD- 
L.

El a precizat că acest "sistem mafiot" l-a ajutat pe Sorin Oprescu să își 
falsifice semnăturile pentru candidatura la București și tot sistemul mafiot a 
fost cel care l-a validat. "Sorin Oprescu este creația sistemului ticăloșit, care 
a realizat, în sfârșit, că nu mai poate acapara puterea cu un candidat asumat 
transparent și a inventat un așa-zis independent. Vorbim de un așa zis inde
pendent care este legat de cea mai roșie aripă a PSD-ului. Independentul 
Oprescu este ghidat în campanie de Octav Cozmâncă, mâna dreaptă a lui Ion 
Iliescu atâția ani, care a blocat reformele statului român, tocmai pentru a fa
voriza corupția", a spus el.

Blaga a mai spus că Sorin Oprescu a fost sprijinit necondiționat la Pri
măria Capitalei de consilierii PD-L, pentru a-și realiza promisiunile, pentru 
că "program pentru București nu a avut".

"Nu a făcut însă nimic pentru bucureșteni. Acum vrea să facă același 
rău României, rău pe care l-a făcut deja Bucureștiului", a adăugat el.

Suspendarea lui Băsescu - partea a doua
Președintele Camerei Deputaților, Roberta 
Anastase, declară că PSD plănuiește, pentru pe
rioada următoare, cu sprijinul PNL, preluarea 
șefiei Camerei de către Adrian Năstase și sus
pendarea din funcție a președintelui Traian Bă
sescu.

Roberta Anastase precizează că PSD, susținut de 
PNL, încercă să impună șefului statului.după adoptarea mo
țiunii de cenzură, un premier din partea acestor partide. In 
plus, Roberta Anastase consideră că, potrivit planului PSD, 
după suspendarea sa din funcția de președinte al Cameroi, 
cel care îi Va lua locul în această perioadă va fi Adrian Năs
tase. Parlamentarul PD-L consideră că impunerea lui Adrian 
Năstase are ca motivație, printre altele, faptul că luni se va 
lua în discuție scrisoarea procurorului general al României, 
Codruța Kovesi, privind dosarul în care este implicat fostul 
premier PSD.

Roberta Anastase mai declară că, deși Curtea Consti
tuțională va analiza luni sesizarea PD'-L privind neconstitu- 
ționalitatea moțiunii de cenzură PNL-UDMR, documentul 
Opoziției va fi dezbătut și votat marți. Ea apreciază, pe de 
altă parte, că cei trei contracandidat ai lui Traian Băsescu - 
Mircea Geoană, Sorin Oprescu și Crin Antonescu - sunt de 
fapt candidați impuși de Ion Iliescu, pe formula "3 în I".

Anastase afirmă că în ultimul sondaj de opinie făci 
pe un eșantion de peste 17.000, de institutul CSOP, Traia 
Băsescu are un avans de 13 procente față de Mircea Geoan; 
iar în scenariile pe turul doi. în absolute toate variantele luai 
în considerare, Traian Băsescu este câștigător.

Berceanu vrea autostrăzi
în România din 2010

Ministerul Transporturilor 
vrea să finalizeze anul viitor 90 de 
kilometri de autostradă, nivel pro
pus și în 2009, din care nu a reali
zat însă decât jumătate, și a cerut 
pentru 2010 un buget de 3,5% din 
PIB, a declarat ministrul Radu 
Berceanu. "Față de proiectul pe 
care îl aveam, anul ăsta am reușit 
mult mai puțin. Avem o rămânere 
în urmă de 40 - 50 de kilometri", 
a afirmat Berceanu. El a adăugat 
că mai mulți kilometri sunt în con
strucție, în diferite stadii, dar că 
până la sfârșitul lui 2009 vor fi fi
nalizați 42 de kilometri.

Berceanu a precizat că Mi

nisterul își programase inițial con
strucția a 90 de kilometri în 2009 
și își propune același nivel și pen
tru anul viitor, dar că realizarea 
acestora depinde de alocarea bu
getară.

Astfel, în 2010 ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii 
(MT1) vizează un buget de 3,5% 
din PIB, comparativ cu 1,4%, în 
2009, potrivit sursei citate.- Minis
trul Transporturilor a afirmat că, în 
prezent, în România, sunt 290 de 
kilometri de autostradă finalizați, 
numărul redus fiind cauzat în pri
mul rând de modul în care au fost 
alocate resursele.
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„CSI este o bătrână care își așteaptă moartea, iar planul Kozak este un moșneag
care a murit deja ”

•=î> Mihai Ghimpu

O româncă desconspiră o rețea de trafic de persoane
Poliția irlandeză anchetează, pe 
baza mărturiei unei românce, o 
rețea de trafic care duce tinere din 
Europa de Est în Irlanda, unde 
acestea sunt private de libertate, 
Violate și obligate să se prostitueze.

O tânără de naționalitate română a 
contactat poliția după ce a reușit să eva
deze, cu două săptămâni în urmă, dintr- 
un apartament din centrul Dublinului, 
unde fusese închisă timp de mai multe 
zile, fiind violată și bătută de membri ai 
bandei.

După ce a reușit să evadeze, ea a 
telefonat familiei din România, care a 
sfatuit-o să contacteze poliția. Femeia a 
r iatat că i se promisese o slujbă de fe
meie de serviciu, însă în momentul în 
care a ajuns în Irlanda, membrii bandei 
i-au luat pașaportul și au închis-o, apli-

cându-i tratamente violente și intențio
nând să o oblige să se prostitueze. Poliția 
a arestat deja un bărbat, acuzat de agre
siune, însă nu exclude posibilitatea de a 
formula și alte acuzații.

Anchetatorii recunosc că nu știu 
cât de amplu este traficul cu ființe 
umane, însă afirmă că mulți copii rromi 
din Europa de Est sunt aduși în Irlanda 
pentru a comite furturi. Veniturile gene
rate de aceștia și de alți membri ai comu
nității rrome permite construirea de 
palate pentru capii familiilor de trafi- 
canți, aflate în principal la Timișoara. 
Trei dintre membrii unor astfel de familii 
își așteaptă sentințele la Timișoara, în 
urma unei operațiuni a poliției irlandeze, 
care a dezvăluit o rețea ce aducea sute de 
rromi în Irlanda și a transmis informa
țiile, cu un an în urmă, autorităților ro
mâne.

Moldova nu se retrage din CSI

este o bătrână care își aș
teaptă moartea, iar planul 
Kozak este un moșneag care a 
murit deja”, a declarat sâm
bătă președintele interimar de 
la Chișinău, Mihai Ghimpu, 
precizând însă că Republica 
Moldova nu intenționează să 
se retragă din organizație.

Șefii de stat și miniștrii de Ex
terne din țările Comunității Statelor In
dependente (CSI) s-au întâlnit, joi și 
vineri, la Chișinău, într-un summit în 
cursul căruia au fost semnate mai multe 
documente.

Ghimpu a precizat că partici- 
panții au discutat timp de aproape două 
ore despre programul anticriză, iar 

unele dintre documente au fost semnate 
"cu o oarecare rezervă". El a afirmat că 
președinții Ucrainei, Viktor Iușcenko, 
și Belarusului, Aleksandr Lukașenko, 
și-au exprimat, în cursul discuțiilor pur
tate vineri, sprijinul pentru Alianța pen
tru Integrare Europeană (AIE), formată 
la Chișinău după alegerile din iulie. 
Ghimpu a precizat că și președintele 
rus, Dmitri Medvedev, a recunoscut 
votul alegătorilor moldoveni drept o 
decizie democratică, afirmând că Mos
cova va colabora cu noua putere de la 
Chișinău.

Documentul cunoscut sub nu
mele de "Memorandumul Kozak" a 
avut ca scop soluționarea conflictului 
transnistrean și a fost elaborat de Chi
șinău și Tiraspol cu medierea lui Dmitri 
Kozak, care ocupa în acea perioadă 
funcția de adjunct al șefului administra
ției prezidențiale ruse. Fostul președinte 
moldovean Vladimir Voronin a refuzat, 
în noiembrie 2003, semnarea memo
randumului care prevedea federalizarea 
Republicii Moldova.

Armata americană 
devine “gay”

Putin întinde mâna Chinei
Rusia și China vor semna mai 
multe acorduri, inclusiv unul 
or ivind notificarea lansărilor 
de rachete balistice, în timpul 
unei vizite la Beijing a premie
rului rus, Vladimir Putin, rela- 
fează AFP, citând un 
comunicat al Guvernului rus 
oublicat în noaptea de sâmbătă 
spre duminică.

"Au fost pregătite pentru 
semnare mai mult de zece docu
mente (...), printre care se numără și 
jn acord interguvemamental referi- 
or la notificarea lansărilor de ra
chete balistice", precizează 
comunicatul. Rusia și China pregă

tesc și un protocol de acord "privind 
organizarea și dezvoltarea de trenuri 
de mare viteză pe teritoriul Rusiei".

Vladimir Putin se va afla la 
Beijing în perioada 12-14 octom
brie, urmând să aibă întrevederi cu 
omologul său chinez, Wen Jiabao.

El va participa miercuri la o 
reuniune a prim-miniștrilor din ță
rile Organizației de cooperare de la 
Shanghai, din care fac parte China; 
Rusia, Kazahstanul, Kîrgîzstanul, 
Uzbekistanul și Tadjikistanul. La în
trunire urmează să fie semnat și un 
"document important" privind efor
turile comune de luptă împotriva 
crizei mondiale, a afirmat guvernul 
rus, fără a oferi alte precizări.

Președintele american, Barack Obama s-a angajat sâmbătă 
să abroge legea care le permite homosexualilor să facă parte 
din forțele armate numai cu condiția de a-și ascunde orienta
rea sexuală.

"Vreau să pun capăt legii «dorit ask, don't teii»; acesta este an
gajamentul rtfeu față de voi", a declarat Obama, într-un discurs susținut 
în fața a 3.000 de militanți pentru cauza gay. Totuși, el nu a precizat 
niciun termen pentru abrogarea legii din 1993, care le interzice milita
rilor gay să își dezvăluie orientarea sexuală, în caz contrar riscând ex
cluderea din forțele armate. De la intrarea în vigoare a legii, mai mult 
de 12.000 de militari americani au fost excluși din armată în baza aces
teia.

Obama a extins și pentru partenerii de același sex unele dintre 
avantajele federale acordate funcționarilor publici, însă militanții pen
tru cauza gay exercită în continuare presiuni pențru abrogarea legii pri
vind forțele armate. Joe Solmonese, președintele Campaniei pentru 
drepturile omului - principala organizație de apărare a drepturilor les- 
bienelor, gay-ilor, bisexualilor și transsexualilor (LGBT) și organiza
toare a evenimentului de sâmbătă -, a subliniat "marca nerăbdare" a 
militanților, care urmează să participe duminică la un Marș național 
pentru egalitate organizat la Washington.
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izj> Integrante
Rebus

ZgârcițiGâlceava
Imoar-

lucru pe care îl poți

Oscar Wilde

Sud-Vest

Lațe!

Tigrați

Dicționar:Aia, Arin.

De ne
crezut

Date 
prin sităl

“Experiența este singurul

Ucenic 
Produs 
lactat

? (...)

Platane

Debu- 
solată

Medica
mente

Albastrul 
cerului

Vine 
după 

...doi 
Calciu

In 
țarină!

Părți mo
bile la ușă

♦

Constatare

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Aproxi
mativ

Viață 
Proiector 
i Dațl în 
clocot

Puiul 
caprei

Aceea

Amicală

Gaicil Verigi

Indicat

Pus în 
alertă in parc

Irina 
Popescu

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 R
3

4

5 A
6 1
7

8 !

9 1
10

Auria

Cuie! Clanl

întrebare

Normă, 
regulă

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ABURI, ACI, AMA, ANALCID, ANINA, ANULAR, 

ARACAN, ARĂMIT, ARIE, ATAȘARE, BA, 
DAME, DAT, ENOT, ETERNITATE, IMITATA, 

INALIENARE, INC, ION, IȚANI, LA, LIȚĂ, NAT, 
NATALITATE, NĂBĂDĂIOȘI, OSATURI, PA, 
PAPIR, RIOLIT, SÂN, SAT, SUNT, TA, ȚIPI. 

TOBĂ, ȚARĂ.
Petru Ardelean - ARAD

Văzduh-

Afirma
re

Prietenă

Viorel Naghi - Vladimirescu

Membru 
într-o

Biserică

Periplu

Bandă 
(Pi) 

Scrânciob

? (...)

Ștearsă

Metodă

Bâtlan

Prins in 
cursăl

In Banatl

Vrăjitor

Paner

Masuri 
de teren

4 2 1 5 8 7 3
7 1 3 4 8
5 6 2 3 1 9
1 2 6 7 8 3

5 8 4 1
4 • 8 9 6 5

8 4 2 6 5
3 7 8 4 2 6

2 6 5 1 9 8

Neruși
nare

Acela

Așezare 
in Rusia

Aviator
A 

dispare

Cale de 
acces 

Cușme!
Povață

Wanda 
Albin

Slogan

Cam
pioni 
Staul!

Team 
din Arad 
Aplauze

Mioare

Dungată

Cu orice 
Dreț

Dicționar: Tisa, Soh, Ana, Reiată, Stai.

Stâlciro

din joc

Arbore 
secular 
Trupă

Volum
Fruct în 
cămară!

Semnal 
de 

oprire

Drumeți

Lichid 
vital 
Fire 

textile

Dânsele
Bluze 

rustice

Risipit 
Vas mal

Apă 
curgă
toare

Sonia 
Pop

Date

Loc de 
odihnă

Este o adevărată frumusețe a Orientului Mijlo
ciu, înzestrată cu capacități vocale de invidiat S- 
a născut la 10 martie 1976, în Beirut, Liban, l-a plă
cut muzica încă din copilărie, ascultând mai tot 
timpul Jazz și R&B.

La 16 ani s-a înscris ia mai multe concursuri de 
modelling, fiind desemnată Mlss Libanul de Sud. 
Următoarea distincție avea să o primească în anul 
1995, când a câștigat titlul de cea mai frumoasă 
libaneză.

încurajată de fanii săi și susținută de casa de 
discuri Rotana, a trecut de la modelling la muzică, 
lansând pe piață albumul "Howa el Zaman”. Muzica 
ei a avut un succes foarte mare în Liban, câștigând 
într-o perioadă scurtă un număr foarte mare de 
fani. Faima a făcut-o să la în considerare posibili
tatea de a candida pentru un loc în parlamentul li
banez.
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Cv Glasul publicitate 
«=> Telefon 0771.677.031

ANUNȚ PUBLIC
5

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara 
și SC CORAL ISLAND SRL

anunță publicul interesat asupra deciziei eta
pei de încadrare a proiectului “Construire pen
siune'turistică” din comuna Râu de Mori, sat 
Ostrov Mic, nr. 25, județul Hunedoara, care este 
de urmare a procedurii simplificate de avizare prin 
emiterea Notificării tip B.

Informațiile privind potențialul impact 
asupra mediului al proiectului propus pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din

♦

Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, județul Hune
doara, de luni până joi (orele 8 - 16:30) și vi
neri (orele 8 -14).

Observațiile publicului se primesc zilnic la

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.

sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, județul Hunedoara, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la apariția anunțului. Cotidianul

„Glasul Hunedoarei”

Societate comercială cu sediul la Sântuhalm
angajează

secretară
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 Iei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la ale
gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri de mică publicitate

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

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

angajează vânzători volanți

Informații la telefon

0771 677 031, 0723 071 792, 0743 058 798
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> Anunțurile vor fi publicate cei mai devreme la 48 de ore de la depunerea
■ lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri,
' cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta-
I Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)
I
I

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 4a cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (Ia „gang”, cum spun devenii).
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Rușine, umilință, dezastru

Serbia - România 5-0
Ceea ce era inevitabil s-a în
tâmplat: Naționala Serbiei a 
călcat în picioare, fotbalistic, o 
adunătură de indivizi care, din 
nefericire, au purtat sâmbătă 
seară tricolorul României pe 
piept.

S-a spus că Răzvan Lucescu i-a 
supărat pe unii conducători de cluburi 
din țară pentru că nu ajnai vrut „să le 
facă jocurile” în privința selecției la Na
țională. Poate că e adevărat, poate că 
nu, dar ceea ce a făcut băiatul lui Lu
cescu cel mare e încă și mai grav: a 
făcut o selecție EXCLUSIV pe „pile”, 
adică ceea ce nici măcar Pițurcă nu a 
îndrăznit! Cine au fost jucătorii (să le 
spunem așa) convocați la lot în manda
tul său? Actuali sau foști ’’fotbaliști” de 
la echipele pregătite în trecut de Răz
van Lucescu, Rapid și Brașov, formații 
clasate campionatul trecut pe locurile 8 

25,00 lei/to

26,00 lei/to

0783 154 904

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari»

Balast Rataral preț: 18,80 lei/mc

Nisip, concasat, spălat și sortat 0 • 4 mm preț:
|l mm prei

striș, concasat, spălat ți sortai 8 -16 mm preț 

strâ spartă, spălata și sortată 16 * 31 mm preț:

22,00 kti/to

8,00 lei/to

și 9! Plus foști componenți ai Sportului 
Studențesc, altă echipă pe la care a tre
cut actualul selecționer...

Ca să găsim un eșec de aseme
nea proporții în palmaresul României, 
trebuie să coborâm în timp mai bine de 
patru decenii: 1 - 7 în Elveția, 1967... 
(Iar atunci s-a vorbit pe la colțuri că 
medicul Naționalei „a greșit dozajul la 
cafea”...).

Cine a figurat sâmbătă pe teren 
în dezastrul de la Belgrad, pe cine a 
contat Răzvan ca să facă de râs fotbalul 
românesc și să se facă și el de râs cu 
brio?

în poartă, Coman. Actualmente 
la Brașov, fost la Rapid. A luat „cinci”, 
două din șuturi din afara careului, două 
din unghi...

Fundași:
Maftei. Fost la Rapid, acum la 

Urziceni. Habar nu are rtici el ce caută 
pe dreapta. Pe post de bufon al regelui 
la Belgrad, distracția tuturor oamenilor 
de pe flancul stâng al sârbilor.

Rădoi. Nu mai joacă fotbal de 
pe vremea când era Olăroiu la Steaua. 
Odată cu transferul la arabi cariera lui 
de jucător e o glumă proastă, iar convo
carea la lot una și mai proastă.

Chivu. „Căpitanul”. Porțelan de 
ținut în vitrină, nu fotbalist de băgat în 
teren. Preocupat infinit mai mult de ca
riera la club, și-a făcut rost de un „roșu” 
cu sârbii, ca să nu mai trebuiască să 
vină în țară pentru corvoada cu Feroe.

Raț. Norocul lui e că nu are 
contracandidat pe stânga. în țara orbi
lor, chiorul e titular...

Mijlocași:
Varga. încă, oficial, jucător al 

Sportului Studențesc. Flancul pe care 1- 
a alcătuit cu Maftei a fost cel mai catas
trofal pe care l-am văzut vreodată la 
Națională.

Apostol. Altă „pilă” a lui LU- 
cescu cel mic, de la Urziceni. în afară 
de faptul că a stat mai mult pe jos decât 
în picioare - șmecherie din campiona
tul lui Mitică - a „contribuit” decisiv la 

inexistența mijlocu
lui României. Nu a 
pasat, nu a recupe
rat, nu a fost nici în 
apărare, nici în atac.

Ghioane. A 
„bubuit” mingi în 
față (când le-a avut, 
adică rar) și a 
„omorât” orice po
tențială acțiune de 
atac. De-a Româ-

niei. Prin joc a adus aminte, frapant, de 
Șoavă.

Adrian Cristea. A dovedit că e 
demnul urmaș al lui Mutu la Națională. 
L-a însoțit pe acesta într-un club de fițe, 
împreună cu două „bombe sexy”, până 
la ore mici din noapte. S-a spus că se
lecționerul nici nu ar fi vrut să îl intro
ducă în primul 11, dar dacă te arătai 
intransigent cu Cristea ar fi trebuit să 
aplici aceeași măsură cu Mutu... Și iacă 
așa, de la Mutu titular a fost musai să 
fie și Cristea!

Atacul:
Marica. Pur și simplu nu a exis

tat. Nu s-a întâlnit cu mingea în meciul 
acesta.

Mutu. A revenit la vechile obi
ceiuri, ușurat că a scăpat de uriașa des
păgubire către Chelesea. Escapada lui 
din cantonament ar fi trebuit, în mod 
normal, să îi aducă un loc pe bancă sau 
chiar în tribune, dar dacă „vedeta” Na
ționalei a binevoit să onoreze cu 
zența convocarea nu poți să nu îl bagi 
titular...

Rezerve: Dorin Goian, Gigei 
Bucur și Andrei Cristea au intrat când 
situația era deja compromisă, nu li se 
poate trece în cârcă prea mare contribu
ție la înfrângere. Se poate discuta doai 
despre selecționarea lor...

Bogdan Barbu


