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Domnule Hada, îmi permiteți 
să vă spun „măi bădărane”?

Aveam informații cum că primarul Ovidu Hada 
e prost crescut, dar am crezut că sunt doar răutăți 
scoase pe piață de adversarii săi politici. Nici măcar 
foaia matricolă în care apărea elevul Hada dintr-a 
treisprezecea, cu nota scăzută la purtare nu ne-a 
convins că ar fi derbedeu. (Tinerii sunt uneori rebeli 
și e de preferat un răzvrătit în locul unui tăntălău).
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Șefi noi la „Iancu de Hunedoara”
începând de ieri, maiorul Viorel Dorin Demean a 

devenit șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
(ISU) „Iancu de Hunedoara”. El a fost investit în func
ție de către Prefectura județului Hunedoara, reprezen
tată de către prefectul Dorin Gligor. Totodată, în funcția 
de prim adjunct al inspectorului șef al ISU Hunedoara 
a fost numit căpitanul Claudiu Achim.

Tentativă de viol 
în closetul unui tren
EVENIMENT

Un șofer a lăsat 
două comune în beznă
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Afacere cu iz
de porcărie

Sfântul Lucian, preotul, era din cetatea Siriei, nu
mită Samosata, născut din părinți drept credincioși. 
Rămas orfan de tânăr, a împărțit averea săracilor și, 
slobod de grijile lumești, se nevoia cu trăirea duhov
nicească și cu cercetarea Sfintelor Scripturi.

Căldura brădenilor 
vine de la Palatul Victoria

Brădenii nu vor mai suferi de frig în 
această iarnă. Pentru prima dată 
după mulți ani, sezonul rece nu-i va 
prinde pe locuitorii municipiului 
Brad cu caloriferele înghețate. Pre
fectul județului Hunedoara, Dorin 
Gligor, a inițiat un proiect de Hotă
râre de Guvern prin care societatea 
Acvacalor din Brad va primi un aju
tor financiar din partea Executivului 
în valoare de două milioane de lei. 
Această sumă este destinată achizi
ționării de către societatea aflată în 
subordinea Consiliului local Brad a 
combustibilului necesar încălzirii lo
cuințelor pe întreg sezonul rece, 
în ultimii ani locuitorii municipiului 
Brad s-au obișnuit să înghețe în case 
până în pragul sărbătorilor de iarnă. 
De obicei agentul termic era furnizat 
cu întârziere, pentru că Primăria 
Brad nu avea bani să achiziționeze 
combustibilul necesar producerii 
energiei termice.
Faptul că brădenii plătesc cea mai 
scumpă gigacalorie din România nu 
l-a deteminat pe primarul Florin Ca- 
zacu să acceseze fondurile puse la 
dispoziție de Guvern pentru reabilita
rea termică a locuințelor, ceea ce ar 
fi dus la diminuarea cu până la 50 la 
sută a cheltuielilor privind încălzirea. 
Există cazuri ale unor persoane fizice 
din Brad care au dorit să își izoleze 
apartamentele pe banii lor, dar au 
fost obstrucționate de Primărie. Mai 
multe persoane din Brad s-au plâns 
că nu le-au fost aprobate proiectele 
depuse în acest scop, de către Primă
ria Brad.

Reducerea dezastrelor 
naturale a fost sărbătorită 
de ISU Editorial de Alexandru Avram

Guvernul Boc înlocuit 
de Guvernul Patriciu?

Guvernul de tehnocrați propus de coaliția 
anti-Băsescu este cea mai mare gogoriță pe care 
am auzit-o în ultimii 20 de ani. Practic, așa ceva 
este imposibil. Ce înseamnă de fapt un guvern? 
în nici un caz o adunătură de nouă meșteri mari, 
cu Johannis zece, care-i și întrece. Un guvern 
este o construcție politică, care propune un pro
gram de guvernare, susținut în Parlament, de 
partide, care - ne place sau nu - sunt tot politice. 
Așa că ideea guvernului apolitic este doar o 
mână de praf aruncată de Geoană și Antonescu 
în ochii electoratului, dezorientat și scârbit de 
atâtea intrigi. Faptul că acele trei partide, PSD,

PNL și UDMR, s-au coalizat atât de re
pede, imediat după debarcarea guvernului 
Boc, demonstrează cât de puternică este
ura celor trei față de președintele Traian 
Băsescu. Analizând la rece atitudinea lui 
Geoană, Antonescu și Marko nu pot să nu 
observ că, de fapt, pe toți trei îi leagă un 
singur nume: Dinu Patriciu. Cel mai bogat 
român, dușman declarat al lui Băsescu, a 

sunat adunarea în momentul în care toate sonda
jele îl dau pe actualul președinte ca fiind favorit 
pentru un nou mandat. Este de notorietate legă
tura dintre PSD și Patriciu încă din vremea gu
vernării Năstase, când Rompetrol și Petromidia, 
firmele magnatului, au beneficiat de numeroase 
ajutoare financiare și eșalonări la plată ale dato
riilor către bugetul statului. De fapt, chiar și pri
vatizarea Petromidia, realizată tot sub 
guvernarea PSD naște numeroase semne de în
trebare. Relația lui Antonescu cu Patriciu nici 
măcar nu mai trebuie demonstrată, fiind axioma
tică legătura dintre aceștia. De fapt, debarcarea 

lui Tăriceanu din fruntea PNL și înlocuirea sa cu 
Antonescu s-a făcut la comanda magnatului pe
trolist. Mai nou și Marko Bela a intrat în sfera 
de influență a lui Patriciu, relația fiind mediată 
de reprezentanții în România ai firmei maghiare 
Moli, unul dintre principalii parteneri ai lui Pa
triciu și sponsori ai UDMR.

Și pentru că toate firele trebuiau să se 
unească într-um mănunchi, nodul de la capătul 
fuiorului este nimeni altul decât Klaus Johannis, 
primarul Sibiului. Nu întâmplător afacerile și fir
mele cele mai rentabile ale lui Patriciu, după ra
finăria de la Midia, se află în Sibiu - și poate tot 
nu întâmplător în ultima vreme Patriciu face un 
puternic lobby pentru fuzionarea Bursei din Bu
curești cu cea aproape falimentară din Sibiu; 
pentru salvarea celei din urmă.

în aceste condiții, nominalizarea unui 
tehnocrat independent nu este de fapt decât o ca- 
cialma politică, Klaus Johanis fiind de fapt-o ma
rionetă dependentă - e drept, nu politic, ci 
economic - de Dinu Patriciu.
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► PROGNOZA METEO

Salată de pui 
cu legume

Ingrediente:

Pentru blat: 100 g făină, 25 g 
amidon, 3 lingurițe rase praf de 
copt, 125 g zahăr, 1 pliculeț vani
lie, 3 ouă, 125 g unt sau margarina.

Pentru cremă: 6 foi gelatină, 
400 g brânză de vaci fină, 150 g 
zahăr, cojă de lămâie rasă (după 
gust), 2 linguri suc de lămâie, 1 
doză ananas mărunțit (cu tot cu suc 
430g), 500 ml frișcă.

Mod de preparare:
Făina se amestecă cu amidonul 

și cu praful de copt, se adaugă res
tul ingredientelor pentru blat și se 
amestecă bine. Se pune într-o 
formă rotundă și se bagă la cuptor. 
Se scoate și se lasă la răcit.

Se prepară gelatina conform 
instrucțiunilor de pe pachet. 
Brânza se amestecă cu zahărul, 
coaja de lămâie și sucul de lămâie, 
apoi se adaugă și ananasul mărun
țit, cu tot cu suc. Se adaugă gela
tina și frișca bătută. Se pune blatul 
pe un platou, se pune un inel și 
apoi se pune crema, după care se 
lasă la răcit cca 3 ore. Se ornează 
după preferințe.

amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN Mintia - Vețel în cascadă cu 
MAI 27502
► DN 7 Ilia - Tătărăști - Zam în cas
cadă cu MAI 27499
► DJ687 Cristur-Peștișu Mare
► DJ687AHășdat-Hațeg
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu
halm
► DN76Șoimuș, 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
► Vulcan pe DN 66A și B-dul Mihai 
Vitcazu

InfiMtile
Deva
Se sistează furnizarea apei reci 

între orele 8-15 pe Strada Emi- 
nescu pentru remediere unei avarii la 
rețea de apă din fața Bisericii Ema
nuel. Vor fi afectate străzile Liliaculu 
(partial), strada Spitalului, Dragoș 
Vodă, împăratul Traian, Carpați, Bu
levardul Dacia, Strada Aurel Vlaicu 
pentru remedieri la rețeaua spartă la 
nr.13. Afectează: Gh.Lazăr, S.Dra- 
goi, Izvorului, Al.Trandafirilor, 
Barbu Stefănescu Delavrancea.

De asemenea, din cauza unei 
avarii de pe strada Crișan Nr.38 vor 
fi afectați locuitorii de pe Aleea 
Toamnei, Strada Militarilor, Ecate- 
rina Văcărescu.

Se sistează furnizarea apei între 
orele 7 - 16 pe strada Nicolae Băl- 
cescu, zona cuprinsă între 22 De
cembrie și DN7 și Cartierul 
Dorobanți parțial, pentru cuplare la 
rețea Aleea Moților cu Bălcescu.

ZIUA
MIN MAX

Deva: 0 2

Petroșani: -1 4

Hunedoara: 0 3 .

Hațeg: 0 3

Brad: 0 2

Orăștie: 0 3

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: -2 0

Petroșani: -2 0

Hunedoara: -1 0

Hațeg: -2 0

Brad: -1 0

Orăștie: -2 0
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V-ați săturat de multe situații prin care ați fost nevoiți să treceți 
și vă cam vine să puneți capăt acestor nemulțumiri, schimbând evi
dent atitudinea. Veți beneficia de vitalitate,astfel că vă veți implica 
în mult mai multe activități. Veți căuta să fiți ceva mai performanți, 
și veți avea această ocazie, mai ales prin prisma comunicării.

Puteți obține rezultate materiale importante, o mărire de salariu 
sau puteți face investiții care pe parcurs vor aduce benefici de 
acest gen. De asemenea, sunt favorizate asocierile, parteneriatele, 
colaborările, astfel că cele mai bune proiecte le veți pune la cale în 
echipă, însă aveți de grijă să nu plecați urechea la tot felul de pro
misiuni făcute în vânt.

în continuare astrele vă îndeamnă să faceți unele schimbări în 
viața personală și în cea profesională. In primul rând aveți parte 
de tranzite care vă sprijină în începerea unor noi activități, noi co
laborări. In același timp vi se recomandă să nu risipiți capitalul pe 
care-l dețineți pe tot felul de lucruri inutile sau mai puțin urgente.

Sunt favorizate rezolvarea unor probleme ce țin de familie, tere
nuri sau legate de domiciliu. In plus, acolo unde sunt probleme in 
relația cu părinții, vi se oferă de asemenea ocazia de a liniștii puțin 
apele, însă numai dacă sunteți dispuși să faceți și ceva compromi
suri, pentru că tindeți să vă impuneți propriile păreri, fără a ține 
cont de ceea gândesc cei dragi vouă.

S-ar putea să rezolvați oarece divergențe pe care le-ați avut de 
curând, sau veți fi mult mai dornici de a vă armoniza unele relații 
pe care le-ați cam neglijat. Sunt favorizate nu doar împăcările, ci 
și negocierile, călătoriile și examenele. In schimb, va trebui să vă 
descurcați intr-o totală dezorganizare, în haos, agitație și stres.

Beneficiați de un tranzit care vă aduce spor financiar. Se anunță 
așadar, sume suplimentar sau profit din urma unor parteneriate, 
contracte sau investiții în imobiliare, Vi se recomandă să evitați in
vestițiile, achizițiile de tot felul, cum ar fi bunuri materiale. In 
schimb, vă puteți preocupa de transformarea locuinței.

► Bancurile zilei
© © ©

Un bărbat și o femeie care nu se cu
noșteau împărțeau același comparti
ment într-un vagon de dormțt. După ce 
au trecut peste momentul inițial de 
stânjeneală, s-au întins să doarmă, el pe 
patul de deasupra, ea pe cel inferior. în 
mijlocul nopții, bărbatul se înclina în 
lateralul patului, o trezește pe femeie și- 
i spune:

- îmi cer scuze că vă deranjez, însă 
îmi e foarte frig. Ați putea să-mi dați vă

rog încă o pătură?
Femeie se înclină și ea în lateralul 

patului și, uitându-se în sus spre el, îi 
face cu ochiul și îi spune:

- Am o idee mai bună, ce-ați zice 
dacă numai pentru noaptea asta ne-am 
considera căsătoriți? Bărbatul, încântat, 
e de acord, după care femeia îi spune:

- la-ți singur o pătură, trântor împu
țit ce ești!

© © ©
Pilotul de avion către tumul de con
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Pentru aventurieri nu sunt vești bune, pentru că astrele vă în
deamnă să puneți punct unor relații de acest gen. Fiți mai respon
sabili, pentru că dacă nu veți reuși să faceți acest lucru urmările 
pot fi destul de neplăcute.

Urmăriți mai mult interesele voastre personale și că nu prea vă 
interesează ce se întâmplă în exterior. Ei bine, datorită acestei ati
tudini, apar nemulțumiri. Nu veți fi prea mulțumiți de cum vă per
cepe lumea sau de cum se comportă alții cu voi. Aceste complicații 
apar mai mult în relațile colegiale.

Perioada următoare, dacă va fi bună sau nu, depinde de atitudi
nea voastră. Există aspecte care vă îndeamnă să fiți ceva mai des
chiși, să renunțați la izolare, posesivitate și interiorizare. încerca, 
să fiți ceva mai înțelegători, să dați dovadă de compasiune sau să 
faceți compromisuri. Altfel, tot aspectele respective pot aduce pro
bleme în relația cu colaboratorii sau competitorii.

Veți fi mai exigenți sau mult mai pretențioși în ceea ce privește 
serviciul sau cariera. Veți munci foarte mult și veți cere acest lucru 
și de la cei din jur, însă fiți atenți la cum vă împărțiți timpul, pentru 
că s-ar putea să aveți discuții pe această temă cu cei dragi. Se 
anunță și ceva probleme de comunicare în relația de cuplu.

Chiar dacă dimineața vă aduce nemulțumiri de tot felul, spre 
sfârșitul zilei lucrurile se vor schimba foarte multe în bineVă veți 
schimba atitudinea și este foarte important acest lucru. Veți dori să 
fiți ceva mai comunicativi, mai deschiși în spre a dialoga cu di
verse persoane pe care le-ați evitat sau pe care nu le-ați luat în 
considerare din diverse motive.

Vă veți preocupa de rezolvarea unor probleme ce ‘țin de familie. 
Veți avea ceva bătăi de cap în relația cu copiii. Altfel, în ceea ce 
privește cariera, se poate spune că apar destul de multe posibilități 
de afirmare. Pputeți obține beneficii în urma unor colaborări. To
tuși, pentru mulți dintre voi se poate anticipa o schimbare de job.

trol:
- Mă aflu la 700 km de pământ și la 

1.300 m deasupra apei și mi se termină 
combustibilul. Aștept instrucțiuni.

Tumul către pilot:
- Repetă după noi: „Tatăl nostru 

care ești în ceruri...”

© © ©
Un „băiat de băiat” cumpără o ma

șină „supărată” și iese în probe cu ea pe 
București-Pitești.

Pe la 150 km/h apare o mașină de

poliție în spate. Tipul se gândește „o 
calc și scap !”. La 200k m/h începe să- 
i fie frică și se oprește.

Polițaiul vine la el și-i zice:
- Auzi, dă-mi o scuză ca lumea și te 

iert, că dacă nu o călcâi tu așa nu fu
geam nici eu cu 200* și chiar mi-a plă
cut!

- Pă, șefii’, mi-a fugit nevasta cu un 
polițai și când te-am văzut în spate am 
crezut că mi-o aduci înapoi!!!

© © ©
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“Chiar într-o situație de instabilitate generală, modul de lucru de la ISU 
se încadrează în parametrii de maximă eficiență eficiență, iar instituția Prefecturii 
este o garanție în acest sens.” - „ .«=? Dorin Gligor

Șefi noi la „Iancu de Hunedoara”
începând de ieri, maiorul Vio
rel Dorin Demean a devenit 
șeful Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență (ISU) 
„Iancu de Hunedoara ”. El a 
fost investit în funcție de către 
Prefectura județului Hune
doara, reprezentată de către 
prefectul Dorin Gligor. Toto
dată, în funcția de prim ad
junct al inspectorului șef al 
ISU Hunedoara a fost numit 
căpitanul Claudiu Achim.

Obiectivele profesionale ale 
celor doi șefi ai ISU Hunedoara sunt 
deja stabilite. „Vom înființa două subu
nități într-o zonă apropiată de Hațeg, 
precum și la Băița. Avem o nouă subu
nitate înființată la Baru Mare. Ne pro
punem ca timpul de răspuns la 
solicitările pe care le vom avea să fie 
cât mai mic. Sperăm să eficientizăm ca
litatea acțiunilor în vederea gestionării 
situațiilor de urgență și să asigurăm 
funcțiile de sprijin conform competen
țelor instituției”, a declarat Viorel De
mean, noul inspector șef al ISU 
Hunedoara.

Alt obiectiv al pompierilor hu- 
nedoreni este modernizarea tehnicilor 
de intervenție, pe lângă și scurtarea tim
pului scurs între solicitarea ajutorului și 
ajungerea la locul evenimentului. „Ur
mărim să aducem o contribuție cât mai 
mare în ceea ce privește modernizarea 
tehnicii de intervenție și a pregătirii 
efectivelor în vederea îndeplinirii mi
siunilor”, a adăugat Claudiu Achim, 
prim adjunct șef al ISU Hunedoara.

Tinerețea este soluția•> î
pentru eficiență

Domeniu pus în slujba comuni
tății, Serviciul de Intervenții de Urgență 
are nevoie de oameni curajoși. „Pom
pierii sunt oamenii ultimei speranțe. In

vestim astăzi doi tineri ofițeri în condu
cerea ISU. Ei reprezintă o garanție a 
continuării modernizării instituției, a 
cărei rezultate depind de dotarea teh
nică și de responsabilitatea umană. Per
sonal, consider că numirea tinerilor la 
conducerea structurilor sau militară 
este soluția adaptării lor la condițiile 
din ziua de astăzi. Chiar într-o situație 
de instabilitate generală, modul de 
lucru de la ISU se încadrează în para
metrii de maximă eficiență eficiență, iar 
instituția Prefecturii este o garanție în 
acest sens”, a declarat Dorin Gligor în 
cadrul ceremoniei de investire.

Maria Florescu

Claudiu Achim

Prim adjunctul ISU „Avram Iancu”, 
căpitanul Claudiu Achim este începând cu 
anul 1996, timp de șapte ani șeful gărzii de 
intervenție la Detașamentul de pompieri din 
Orăștie, unde de altfel în următorul an deține 
funcția de locțiitor al comandantului la ace
lași detașament. Din anul 2004 până ieri a 
fost șeful Detașamentului de Pompieri din 
Orăștie. Claudiu Achim este absolvent al Fa
cultății de Ingineri din Hunedoara, și în anul 
2004 își finalizează studiile post universitare 
în domeniile managementului la Universita
tea Tehnică din Cluj Napoca. în anul 2006 
absolvă studiile postuniversitare în București 
pentru „Perfecționarea pregătirii pentru ma
nagementul situațiilor de urgență".

Viorel Cornel Demean

Inspector șef al ISU “Iancu de Hune
doara”, maiorul Viorel Comei Demean. în vârstă 
de treizeci și patru de ani, a absolvit în perioada 
1994-1995 Școala Militară de Subofițeri Pompieri 
„Pavel Zăgănescu, pentru ca la sfârșitul anului 
2000 să devină absolvent al Academiei de Studii 
Economice București- Facultatea de Management 
Deva. între anii 2002 - 2004 face studiile post uni
versitare în managementul Resurselor Umane la 
Universitatea Petroșani. De asemenea în perioada
2004-2006 studiază managementul în București la Academia de Poliție „Alexandru 
Ioan Cuza” și începând din acest an, urmează cursul de master „Managementul Si
tuațiilor de Urgență” la aceeași instituție de învățământ.

Funcțiile deținute de inspectorul șef al ISU, Viorel Demean sunt: șef de 
Birou Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Iancu 
de Hunedoara” al județului Hunedoara, între anii 2007-2009, iar în 1995 devine 
subofițer și comandant de pichet la „Pichetul de Pompieri”Brad. între anii 2001 și 
2007 deține funcția de coordonator intervenție la Stația de Pompieri din Ilia și co- 
oordonator al Biroului Resurse Umane din cadrul I.S.U. Hunedoara.

Reducerea dezastrelor naturale
a fost sărbătorită de ISU

„Ziua internațională pentru re
ducerea Riscului Dezastrelor Naturale” 
a fost marcată ieri de pompierii hune- 
doreni printr-o expoziție care a avut loc 
în curtea Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență (ISU) „Avram Iancu”. Cu 
această ocazie a fost prezentată popu
lației tehnica de intervenție folosită în 
cazul producerii unor dezastre naturale. 
Pentru copii prezenți la expoziție, punc
tele de atracție au fost mașina pompie
rilor, bărcile de salvare în caz de 
inundații precum și echipamentul de 
scafandru.

De asemenea ISU Hunedoara a 
făcut cunoscute tipurile de riscuri natu
rale la care este expus județul Hune
doara: inundații, incendii de pădure, 
arderi necontrolate, secetă, furtuni, în
zăpeziți, avalanșe, alunecări de teren și 
cutremure.

Scopul sărbătoririi acestei zile 
pe plan mondial este de a conștientiza 
populația în legătură cu reducerea ris
cului dezastrelor naturale. „De ce redu
cerea și nu eliminarea sau evitarea 
producerii acestora? Pentru că, fiind 
vorba de dezastre naturale, orice inter

venție sau acțiune întreprinsă de om nu 
poate împiedica producerea unui dezas
tru natural. Dar dacă, pe lângă autorită
țile publice centrale și locale, populația 
cunoaște obligațiile pe care le are, pre
cum și regulile de comportare pe timpul 
producerii fiecărui tip de dezastru natu
ral în parte, atunci efectele și pagubele 
produse de către acestea pot fi reduse 
substanțial”, a declarat Anemona Doda, 
purtătorul de cuvânt al ISU Hunedoara.

Maria Florescu

Sfântul Mucenic Lucian
Sfântul Lucian, preotul, era din 

cetatea Siriei, numită Samosata, născut 
din părinți drept credincioși. Rămas 
orfan de tânăr, a împărțit averea săraci
lor și, slobod de grijile lumești, se ne
voia cu trăirea duhovnicească și cu 
cercetarea Sfintelor Scripturi. Cuprin
zând astfel, cu mintea, adâncul învăță
turii creștine și dovedindu-se, cu viața 
lui, plin de înțelepciune, tânărul Lucian 
a fost rânduit preot în Antiohia. Și vrând 
să vadă și pe alții strălucind în dreapta 
credință și în înțelepciune, a întemeiat o 
școală, învățând pe tineri, că adunase 
mulțime de ucenici, el fiind învățător al

îndoitei înțelepciuni: cea din Scripturi și 
cea duhovnicească. Și era iscusit la 
scrierea repede și frumoasă și multe 
cărți a scris, cât din această lucrare se 
hrănea și pe sine și pe cei săraci. Și se 
făcuse mai presus decât tot omul, prin 
înălțimea faptelor celor bune și a ne- 
voinței.

Deci, lăsându-și casa și mergând 
la Nicomidia pentru propovăduirca cre
dinței, și aflând de el Maximian - Gale- 
riu a fost prins de ostași, pe vremea 
prigonirii lui Dioclețian

(286-305). Și rușinându-se a-1 
vedea la față, ca nu cumva prin puterea 
cuvântului lui să se defaime, a grăit cu 
acesta de după perdea, și cunoscând ne- 
mutarea gândului lui, l-a osândit la în
chisoare și foame îndelungată. Și, fiind 

ținut în temniță, Sfântul a făcut dar, Bi
sericii din Nicomidia, o carte scrisă de 
el, în trei stâlpi, care cuprindea tot Tes
tamentul Vechi și Nou, îndreptând gre
șelile ce se strecuraseră în Sfânta 
Scriptură, atât din graba copiștilor, cât 
și din răutatea ereticilor. După nouă ani 
de temniță, în al 311-lea an de la Hris- 
tos, a fost adus din nou înaintea judecă
torului și, cunoscându-se statornicia 
gândului său în dreapta credință, i-au 
frânt încheieturile mâinilor și picioare
lor și l-au ținut întins 14 zile pe hârburi 
ascuțite, lăsându-1 multe zile fără apă și 
mâncare, după care l-au aruncat iarăși 
în temniță. Iar, sosind praznicul dumne
zeiescului Botez al Domnului, a dorit 
Sfântul, cât și creștinii din temniță, să se 
împărtășească cu Sfintele Taine. Prin 

nebăgarea de seamă a străjerilor, s-au 
putut aduce puțină pâine și vin. Deci, 
cum Sfântul nu se putea ridica și cum 
nu avea nici masă pentru liturghie. Lu
cian a zis: "Pe pieptul meu să faceți 
Sfânta Jertfă." Și s-a săvârșit Sfânta Li
turghie pe pieptul Mucenicului și s-au 
împărtășit toți creștinii din temniță, bu- 
curându-se. Iar în dimineața următoare, 
a trimis dregătorul pe slujitorii săi cu 
poruncă, dacă Lucian este încă viu, să-1 
sugrume. Dar îndată ce slujitorii au in
trat în temniță, Sfântul a strigat de trei 
ori, cu glas tare: "Sunt creștin!" Și 
aceasta zicând, și-a dat duhul. Deci, i- 
au aruncat trupul în mare, iar un delfin, 
din voia lui Dumnezeu, ținându-1 pe 
spate l-a scos din adânc la uscat și frații, 
cunoscându-1, l-au îngropat cu cinste.
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SURE DENISA GABRIELA a dispărut de ia domiciliu, din satul Cordăreni, județul Botoșani.
Ea a plecat în căutarea bunicului ei, care în acel moment ducea vitele la pășune, dar fetita nu a mai ajuns acasă. 
Cei care au informații legate de dispariția Denisei sau detalii care pot ajuta la găsirea ei sunt rugați 
să apeleze numărul unic de urgență 112.

X
Bătrân lovit 
pe „zebră”

în localitatea Cristur, pe 
D.J.107A, din direcția Deva - 
Hunedoara, Andrei L. de 29 de 
ani, din Hunedoara, l-a acroșat 
cu oglinda mașinii un bătrân de 
77 de ani care traversa regula
mentar strada. în urma acci
dentului, bătrânul a ajuns la 
spital cu vătămare corporală 
gravă.

Mâzga 
pe carosabil

Pe Drumul județean 
107A, din direcția Balata - 
Hărău, conducătorul auto OC
TAVIAN O., de 24 ani, a pier
dut controlul volanului și a 
ajuns în afara carosabilului, 
într-un șanț. Șoferul nu a adap
tat viteza la condițiile carosabi
lului acoperit cu mâzgă. Ca 
urmare a accidentului Octavian 
și cei doi pasageri au scăpat 
doar cu câteva răni ușoare.

Neatenție 
la volan

în dupămasa zilei de 
luni, în comuna Baru, DORIN 
B., de 27 ani, din comuna 
Ghioroc, jud. Arad, se afla la 
volanul autoturismului său, în- 
dreptându-se pe direcția Petro
șani spre Hațeg. Din cauza 
conducerii imprudente a mași
nii, la ieșirea din comună, a in
trat într-o groapă aflată pe 
partea carosabilă și l-a acciden
tat grav pe Ionel C, de 48 de 
ani, din comuna Pui. Groapa nu 
era semnalizată corespunzător.

Accident 
la Vetel

Ieri, în comuna Vețel s-a 
produs un accident de circulație 
soldat cu rănirea gravă a șofe
rilor și a unui pasager. Coducă- 
torul autoturismului care 
circula din direcția Arad- Deva, 
pe fondul neadaptării vitezei pe 
carosabilul umed, a pierdut 
controlul mașinii, într-o curbă, 
pătrunzând pe contrasens. 
Acesta a intrat în coliziune cu 
o autoutilitară, care circula re
gulamentar. Atât pasagera au
toutilitarei (Monica P.) cât și 
cei doi șoferi (șoferul autoturis
mului Alexandru L., de 22 de 
ani, din Deva, șoferul autouti
litarei Vasile A., de 35 de ani, 
din Hunedoara) au necesitat în
grijiri medicale, iar vinovatului 
i s-a întocmit dosar penal.

Tentativă de viol în accelerat
Un recidivist, pe nume Cătălin R., de 29 de am, din comuna 

Turdaș, județul Hunedoara, a încercat să forțeze o tânără să întrețină 
relații sexuale cu el. La refuzul acesteia a agresat-o cu pumnii și pi
cioarele, în cabina WC a trenului accelerat Sighetu Marmației - Ti
mișoara Nord. Tânăra, de 22 de ani, este din Mediaș, județul Sibiu. 
Incidentul a avut loc luni noaptea, imediat după plecarea trenului 
din stația C.F.R. Deva. Fata a fost ajutată să scape de agresor de către 
călătorii alarmați de strigătele de ajutor ale acesteia. Ei au sunat și

Accident în lanț pe DN 7
Ieri dimineață, pe raza locali

tății Vețel, aflat la volanul unui auto
turism, Silviu P., de 46 de ani, din 
Buzău, circula din direcția Arad - 
Deva. Acesta a efectuat o depășire a 
unei coloane de mașini, ignorând in
dicatorul “depășirea interzisă” și 
marcajul longitudinal continuu, care 
separă sensurile de circulație. La re
venirea pe banda sa de circulație, 
Silviu a pierdut controlul mașinii, 
care a derapat. Din derapaj, a ajuns 
pe sensul de circulație opus și a in
trat în coliziune cu autoturismul lui 
Romulus J., de 55 de ani, din Timi
șoara. Din cauza coliziunii, autotu

rismul a fost acroșat de un autotrac
tor condus regulamentar pe sensul de 
mers Arad - Deva, de un cetățean 
polonez Karol K., de 29 de ani. Da
torită acroșării, mașina a fost proiec
tată iar pe sensul de mers Deva - 
Arad, unde s-a ciocnit violent cu un 
autocar, de asemenea, condos regu
lamentar de Cristinel B., de 36 de 
ani, din municipiul Hunedoara. Șo
ferul grăbit nu a mai ajuns la desti
nație, ci se află internat în spital în 
comă de gradul IV.

Georgiana Giurgiu

Un șofer a lăsat două comune în beznă
în urma unui accident rutier, locuitorii din comunele Buceș și Blăjeni au 

rămas fără energie electrică. Claudiu T., în vârstă de 27 de ani, din municipiul 
Brad, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum de pe DN 74, a izbit 
un stâlp de beton al rețelei de energie electrică de înaltă tensiune. Ca urmare a 
impactului, mașina a fost avariată în proporție de 20 la sută, iar firele de înaltă 
tensiune au fost rupte. Accidentul nu s-a soldat cu victime omenești, dar peste 
1.500 de familii din cele două comune au rămas fără curent până la remedierea 
avariei.

Georgiana Giurgiu
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la Serviciului Unic apel de Urgență 112, pentru a sesiza cele întâm
plate.

Agresorul a fost reținut de poliție, întocmindu-i-se mandatul 
de arestare preventivă pentru 29 de zile, iar victima s-a prezentat la 
Serviciul de Medicină Legală Hunedoara - Deva, care i-a eliberat 
certificat medico-Jegal pentru leziunile provocate de Cătălin R.

Georgiana Giurgiu

„Spune pe scurt” 
vine la Deva
Casa de Cultură Drăgan Munteanu din Deva găzduiește astăzi 
Festivalul de scurt metraj „Spunepe scurt”. Evenimentul se va 
desfășura începând de la ora 18,30, pe durata a patru ore.

SPUNE PE SCURT
FESTIVAL INTERNATIONAL »E SCUIP' METRAJ'»
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New-York sau Berlin) la această secțiune.

„Spune 
pe scurt” a de
butat în luna 
mai a acestui 
an cu un festi
val on-line în 
care au fost 
prezentate cin
cizeci de scurt 
metraje din 
unsprezece 
țări. Vor fi pre
zentate filme 
premiate în 
anii precedenți 
la cele mai im
portante festi
valuri din 
lume (Cannes,

„Principalul scop al festivalului este să promovăm scurt 
metrajul ca gen de film. La Deva vom prezenta scurt metraje din 
șase țări care nu au mai fost vizionate în România. Spre exemplu 
vom prezenta unul dintre filmele nominalizate la Oscar, denumit 
Șapte treizeci și cinci, de dimineață”, a declarat unul dintre orga
nizatorii festivalului, Alexandru Năstoiu.

„Spune pe scurt” se desfășoară în cadrul unui turneu efec
tuat în douăzeci și șapte de orașe din țară.

Maria Florescu

Copil dat dispărut
în data de 10 octombrie 

2009, SURU' DENISA GA
BRIELA a dispărut de la domi
ciliu, din satul Cordăreni, județul 
Botoșani. Ea a plecat în cautarea 
bunicului ei, care în acel moment 
ducea vitele la pășune, dar fetița 
nu a mai ajuns acasă. La data dis
pariției minora purta pulover de 
culoare albă cu albastru, panta
loni albi, căciuliță roșie, adidași 
albaștri. Denisa Gabriela are 
doar 2 ani, 0,80 m, 10 kg, părul 
blond și ochi căprui.

Cei care au informații le
gate de dispariția Denisei sau de
talii care pot ajuta la găsirea ei

sunt rugați să apeleze numărt 
unic de urgență 112 sau să cor 
tacteze cea mai apropiată unitai 
de poliție.

MMM.SIMMPESCLRT.RO


“Am făcut toate eforturile să obțin acest ajutor de la Guvern, pentru că populația
& nu trebuie să plătească pentru greșelile administrației publice locale. ” 

«=î> Dorin Gligor
Administrație 59
__  __________________ Joi, 15 octombrie 2009

Prefectul Dorin Gligor a rezolvat pentru moment problema termoficării în Brad

Căldura brădenilor vine
de la Palatul Victoria
Brădenii nu vor mai suferi de 
frig în această iarnă. Pentru 
prima dată după multi ani, se
zonul rece nu-i va prinde pe lo
cuitorii municipiului Brad cu 
caloriferele înghețate. Prefec
tul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor, a inițiat un pro
iect de Hotărâre de Guvern 
prin care societatea Acvacalor 
din Brad va primi un ajutor fi
nanciar din partea Executivu

lui în valoare de două milioane 
de lei. Această sumă este desti
nată achiziționării de către so
cietatea aflată în subordinea 
Consiliului local Brad a com
bustibilului necesar încălzirii 
locuințelor pe întreg sezonul 
rece.

în ultimii ani locuitorii munici
piului Brad s-au obișnuit să înghețe în 
case până în pragul sărbătorilor de 
iarnă. De obicei agentul termic era fur
nizat cu întârziere, pentru că Primăria. 
Brad nu avea bani să achiziționeze 
combustibilul necesar producerii ener
giei termice.

Bani de la Guvern 
pentru Acvacalor

Anul acesta, prefectul județului 
Hunedoara, Dorin Gligor, a inițiat, din 
timp, un proiect de Hotărâre de Guvern 
prin care Executivul va acorda Primă
riei Brad un ajutor de două milioane de 
lei în vederea achiziționării combusti
bilului necesar funcționării centralei 
termice. „Cunosc foarte bine situația 
termoficării din Brad, cu atât mai mult 
cu cât și eu am suferit de frig an de an 
până acum. Problemele firmei Acvaca- 

lor sunt extrem de complexe și nu sunt- 
ușor de rezolvat, dar pe termen scurt am 
reușit să promovez o Hotărâre de Gu
vern prin care să rezolv problema fi
nanțării. Aceasta nu este decât o soluție 
temporară, anul viitor Primăria Brad 
fiind din nou într-o situație dificilă. Cu 
toate acestea, am făcut toate eforturile 
să obțin acest ajutor de la Guvern, pen
tru că populația nu trebuie să plătească 
pentru greșelile administrației publice 
locale”, a declarat prefectul de Hune
doara, Dorin Gligor. Demersul prefec
tului nu a fost ușor, pentru că

municipiul Brad a primit anul acesta 
foarte multe fonduri deja Guvern, fiind 
în imposibilitatea de a mai beneficia de 
ajutoare de stat. Ultimul ajutor primit 
de Acvacalor în data de 1 octombrie a 
fost în valoare de 358 de mii de lei.

Resurse
de combustibil 
pentru o săptămână

Societatea Acvacalor are resurse 
de combustibil pentru a putea asigura 
încălzirea locuințelor timp de o săptă
mână. Cu toate că vremea s-a răcit 
brusc, furnizarea de energie termică nu 
este posibilă, pentru că în aceste zile se 
încarcă instalațiile. „La data de 26 oc
tombrie se semnează contractul cu fur
nizorul de carburant și nu vor fi

probleme de aprovizionare. în acest 
moment se lucrează la încărcarea insta
lației principale. Cu resursele'financiare 
sunt într-o oarecare dificultate”, a de
clarat viceprimarul Aurel Circo.

Greșelile 
admininstrației 
locale

Problema termoficării în muni
cipiul Brad nu este nouă. Autoritățile 
locale nu fac altceva decât să stea an de 
an cu mâna întinsă la mila guvernelor, 
fără să caute soluții pe termen lung pen
tru îmbunătățirea furnizării căldurii în 
casele brădenilor. în fiecare an, Primă
ria Brad plătește din bugetul local 4,2 
milioane lei pentru subvenția la energia 
termică. Construirea unei noi centrale 

termice în locul celei vechi, care func
ționa de peste 40 de ani, nu a rezolvat 
problema termoficării. Specialiștii sus
țin că noua centrală, care funcționează 
pe bază de combustibil lichid, nu are 
randamentul scontat pentru că este si
tuată prea departe de Brad. Practic, 
agentul termic produs în cazanele cen
tralei este transportat pe o rețea de peste 
cinci kilometric de țeava izolată parțial, 
în aceste condiții, pierderile pe rețeaua 
de transport depășesc 50 la sută. De 
asemenea, graba cu care primarul Flo
rin Cazacu, prospăt instalat în primul 
mandat, a construit noua centrală pe 
bază de păcură a zădărnicit orice pro
iect de alimentare cu gaze naturale a 
municipiului Brad.

Niciun bloc 
reabilitat termic

o
Faptul că brădenii plătesc cea 

mai scumpă gigacalorie din România 
nu l-a deteminat pe primarul Florin Ca
zacu să acceseze fondurile puse la dis
poziție de Guvern pentru reabilitarea 
termică a locuințelor, ceea ce ar fi dus 
la diminuarea cu până la 50 la sută a 
cheltuielilor privind încălzirea. Există 
cazuri ale unor persoane fizice din Brad 
care au dorit să își izoleze apartamen
tele pe banii lor, dar au fost obstrucțio- 
nate de Primărie. Mai multe persoane 
din Brad s-au plâns că nu le-au fost 
aprobate proiectele depuse în acest 
scop, de către Primăria Brad.

Alexandru Avram

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
Domnule Hada, îmi permiteți 
să vă spun „măi bădărane”?

Aveam informații cum că pri
marul Ovidu Hada e prost crescut, 
dar am crezut că sunt doar răutăți 
scoase pe piață de adversarii săi po
litici. Nici măcar foaia matricolă în 
care apărea elevul Hada dintr-a trei
sprezecea cu nota scăzută la purtare 

' nu ne-a convins că ar fi derbedeu. 
(Tinerii sunt uneori rebeli și c de pre
ferat un răzvrătit în locul unui tăntă- 
lău). Ceea ce i s-a întâmplat colegei 

noastre în instituția publică pe care 
o conduce primarul municipiului 
Hunedoara dovedește faptul că 
Oviudiu Hada e un om needucat. 
(Asta în ciuda faptului ca a făcut, pe 
motiv de seral, mai multă școală 
decât cei de seama sa). Nici voiajele 
prin țări civilizate nu i-au folosit. O 
tânără colegă de redacție a fost agre
sată verbal de Hada în Primăria Hu
nedoara. Mai mult, primarul s-a 

răstit la reporter când a vrut să îl fo
tografieze. Să îl fotografieze în mo
mentul în care domnia sa, primarul, 
se afla în exercițiul funcțiunii într-un 
spațiu public, în calitatea sa de dem
nitar plătit din banii noștri, nu atunci 
când conu’ Ovidiu își sălta izmenele 
în fundul curții sale în calitate parti
culară. (Deci nu putem vorbi despre 
o ipostază indecentă surprinsă într- 
un spațiu privat). Ovidiu Hada pre
tinde, chiar dacă este o persoană 
publică aflată într-o instituție pu
blică, să i se ceară voie pentru a fi 
pozat.

în spiritul gândirii domniei 
sale, întreb: Domnule Hada, îmi per
miteți să vă spun „măi bădărane”? Și 
dacă nu primesc un răspuns în timp 
util, pot considera că ați ales ca va
riantă de comunicare asumarea ta
cită?

Marcel Bot

P.S. Acum, că ați scăpat de cu
tiile acelea de carton pe care le-ați 
considerat drept o construcție abuzivă, 
presupun că in Hunedoara toate im
obilele sunt un bună rânduială...
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ArnoldSchwarzenegger, a dat asigurări că va lua "măsuri exemplare" împotriva soției sale,
surprinsă iu flagrant în timp ce încălca legea privind folosirea telefoanelor mobile la volan.

Vaya Con Dios a umplut sala
Concertul pe care trupa bel
giană Vaya Con Dios l-a susți
nut, marți seară, la București a 
adunat la Sala Palatului peste 
4.000 de spectatori, care au 
cântat alături de solista Dani 
Klein piese celebre precum 
"Nah Neh Nah " și "Puerto 
Rico ". Concertul, care a debu
tat în jurul orei 20, a adus-o în 
scenă pe solista Dani Klein 
alături de instrumentiștii Sal
vatore La Rocca, William Le- 
comte, Thierry Van Durme, 
Hans van Oosterhout, Red 
Gjeci și Tim De Jonghe. "Hea
ding for a Fall" și "I Don ’t 
Want to Know" au fost piese 

,care au încălzit publicul de la 
București, iar "Puerto Rico " i- 
a făcut pe cei prezenți să 
aplaude ritmat încă de la pri
mele acorduri ale piesei, al 
cărei refren l-au și fredonat 

timid, alături de trupă. "Ei 
bine, sunt puțin dezamăgită ", 
a spus Klein. "Credeam că pu
teți cânta mai bine aici, în Ro
mânia. Poate mai târziu... ", a 
glumit ea, trecând apoi la o 
altă piesă din setlist-ul serii. 
"Sunt aici doar de ieri, dar am 
observat că oamenii sunt 
foarte prietenoși (...). Sper să 
nu vă schimbați niciodată ", a 
mai spus solista.

A urmat în concertul serii piesa 
"Don't Cry for Louie", înainte ca Dani 
să prezinte un alt cântec, pe care, după 
cum a mărturisit, îl iubește de mulți ani. 
"E un cântec care-mi place de foarte 
mult timp, de foarte mulți ani, prin care 
vreau să aduc un tribut muzicii rrome, 
care ne înveselește viețile", a spus Dani 
- afirmație primită cu o ușoară rumoare 
dezaprobatoare- în sală, probabil în 
amintirea incidentului de la concertul 
Madonnei din luna august. Dar Vaya 
Con Dios a dat drumul piesei "Je l'aime 
Je l'aime/ Djelem, Djelem", primită 

imediat cu un ropot de aplauze de toți 
cei prezenți. După ce și hitul "What's a 
Woman" a încântat publicul de la Bu
curești, a urmat piesa "Johnny (tu n'es 
pas un ange)", pe care trupa a preluat-o 
din repertoriul lui Edith Piaf, după ce 
chitaristul și producătorul muzical Les 
Paul o prelucrase pentru un album Vaya 
con Dios, fără ca belgienii să știe la acel 
moment (1988) că acest cântec este 
unul ronfânesc - "Sanie cu zurgălăi". 
De altfel, compozitorul acestuia, Ri
chard Stein l-a și dat în judecată pe Les 
Paul pentru plagiat, caz în cele din 
urmă câștigat de compozitorul român 
de origine evreiască. "O să cântați de 
data asta? Nu ca la "Puerto Rico"! Sun
teți pregătiți", i-a provocat Dani Klein 
pe cei din public, înainte să închidă 
show-ul cu piesa "Nah Neh Nah", em
blematică pentru trupa Vaya Con Dios.

Povestea formației a început în 
Belgia, în urmă cu mai bine de 20 de 
ani. Anii '80 reprezentau epoca la care 
vocea lui Dani Klein putea fi auzită în 
diverse spoturi radio sau în cluburi ob
scure, ca solistă a trupei Arbeid Adelt. 
Succesul s-a lăsat așteptat până ce 
Klein, alături de chitaristul Willy Lam-

bregt și contrabasistul Dirk Schoufs au 
hotărât să pună bazele unei noi forma
ții. împărtășeau aceleași gusturi muzi
cale: jazzul, opera și muzica gipsy, 
genuri nu foarte apreciate în acea 
vreme la Bruxelles. Noua trupă se 
numea Vaya Con Dios ("Du-te cu 
Dumnezeu"), o denumire spaniolă, pre

luată dintr-un documentar tv despre 
cartierul cubanez din Miami. Cei trei nu 
aveau planuri mărețe pentru viitor - își 
propuneau pur și simplu să vadă cum 
sună atunci când amesteci rockul cu rit
murile latine, blues, flamenco și șanso- 
nete.

Schwarzenegger nu-și iartă nici soția Nelly s-a răzgândit:
Guvernatorul statului american Ca
lifornia, Arnold Schwarzenegger, a 
dat asigurări marți că va lua "mă
suri exemplare " împotriva soției 
sale, surprinsă în flagrant în timp ce 

încălca legea privind folosirea tele
foanelor mobile la volan.

Site-ul specializat pe problemele cele
brităților TMZ.com a publicat marți două fo-* 
tografii ale soției guvernatorului, Maria 

Shriver, aflată la volanul mașinii 
sale, în timp ce vorbea la tele
fon.

O lege semnată de Arnold 
Schwarzenegger în 2008 nu au
torizează folosirea telefonului 
mobil la volan decât cu ajutorul 
unui dispozitiv hands-free. "Vă 
mulțumesc că mi-ați adus la cu
noștință această infracțiune", a 
declarat fostul actor din Termi
nator, pe site-ul de micro-blo- 
guri Twitter, adresându-se 
TMZ.com. "Voi lua măsuri 
exemplare", a adăugat el.

Folosirea telefonului 
mobil la volan este sancționată 
cu o amendă în valoare de 20 de 
dolari pentru prima infracțiune 
și cu 50 de dolari în caz de reci
divă.

vrea în Playboy

Claudia Pavel e fată mare
Claudia Pavel, care a renunțat recent la 

numele de scenă "Cream", a susținut în fața jur
naliștilor de la "Conferința de presă" că este vir
gină după ce a fost copleșită de întrebări despre 
viața ei personală. Cântăreața a vrut să discute 
despre viața ei profesională, în emisiunea de la 
Antena 2, dar întrebările despre viața personală 
au avut întâietate. "Sunt virgină!" a fost replica 
Claudiei pentru a evita discuțiile despre iubitul 
ei. Cântăreața a explicat în schimb că nu are o 
relație cu managerul ei și nu a fost implicată 
sentimental cu nici un impresar.

Claudia a recunoscut că a avut o operație 
estetică la nas, dar a explicat că a fost o excep
ție. Ea nu plănuiește nici o altă intervenție chi- 

I rurgicală, dar s-ar putea răzgândi "până la 50 de 
I ani". "Am sânii mici, îmi plac așa cum sunt ei. 
! Nu port sutien", a adaugat ea.

După ce a colaborat cu Fatman Scoop,

Cântăreața Nelly Furtado vrea 
să se dezbrace în paginile revis
tei Playboy pentru a demonstra 
că este sexy și la 40 de ani.

După ce l-a refuzat pe Hugh Hef
ner, la începutul carierei muzicale, Nelly 
Furtado așteaptă ca fondatorul Playboy 
să-i facă o nouă ofertă. "Când aveam 22 
de ani, reprezentanții • Playboy mi-au 
oferit 500.000 dolari pentru a poza 
goală. însă eram la începutul carierei, iar 
muzica era pe primul plan", a declarat 
artista. Nelly Furtado a mărturisit că 
dacă i s-ar propune să semneze un con
tract cu Playboy, nu ar sta pe gânduri și 
ar renunța la haine. "Am încredere în 
mine și în cariera mea, așa că aștept o 
ofertă de la Hugh Hefner!", a mai spus 
artista.

cântăreața pregătește un nou featuring cu Fat 
Joe, care speră să o promoveze și mai mult pe 
piața internațională.

TMZ.com
TMZ.com
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"De aproape doi ani, vara, când se spală, se împrăștie mirosul urât. L-am rugat 
pe domnul primar să ia măsuri, măcar sâmbăta să nu mai decanteze"

loan Petica

Afacere cu iz
Localnicii din Orăștie nu mai 
suportă mirosul care vine de la 
ferma de porci de pe strada 
Luncii. începând din luna 
iunie 2008, pe locul construc
țiilor dezafectate ale fostului 
ISCIP Orăștie societatea SC 
Cirrus Comexim SRL din loca
litate crește câteva mii de 
porci.

Cirrus Comexim are ca unic 
acționar pe SC Elit SRL din Cugir, 
județul Alba, firmă producătoare și 
distribuitoare de mezeluri, came și 
produse din came.

Poluarea olfactivă extrem de 
puternică - putoarea, pe românește 
- produsă de ferma crescătoare de 
porci este confirmată nu numai de 
ce ne transmit nările, ci și de măr
turiile localnicilor.

Ce spun orăștienii 
afectați

„Nu se poate aerisi sala de 
clasă și vara nu putem ieși cu copii 
în curte. Sanipidul ne-a îndemnat să 
facem sesizare la Mediu; am făcut 
sesizare la Primărie, dar nu am pri
mit nici un răspuns. Pe vremea

SCIP-ului nu se simțea, iar acum, 
e doi ani, vara, se simte mirosul 
ână în centru”, ne-a informat Eu- 
enia Pascu, educatoare la Grădi- 
ița de copii nr. 1 Orăștie.

„Cei de la fermă cresc porci 
din această cauză apar mirosuri

supărătoare. De aproape doi ani, 
vara, când se spală, se împrăștie mi
rosul urât. L-am rugat pe domnul 
primar să ia măsuri, măcar sâmbăta 
să nu mai decanteze”, a declarat 
loan Petica, administrator al unei 
unități de alimentație publită.

„Miroase de nu poți' des
chide geamul. Pe vremea când era 
ISCIP-ul nu se simțea. Am patru 

copii în plasament, eu ce-o să fac 
când o să vină control de la Deva? 
Se simte miros de dimineața până 
seara, la o masă sau un grătar în 
curte nici nu te poți gândi”, ne 
spune domnul Iosif Bodea, asistent 
maternal.

Primăria Orăștie s-a 
spălat pe mâini de 
mizerie

„S.C. Cirrus Comexim SRL 
a solicitat Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara autorizarea ac
tivității din punct de vedere al pro
tecției mediului, datorită capacității 
de producție a firmei autorizarea a

orcane

intrat în competența Agenției Re
gionale pentru Protecția Mediului 
Timișoara. în autorizația eliberată în 
iunie 2008 sunt specificate orga
nele competente de control, respec-

Irina Năstase
Bogdan Barbu

tiv Agenția Regionala pentru 
Protecția Mediului Timișoara și 
Garda Națională de Mediu, Comi
sariatul Județean Hunedoara. Pri
măria Municipiului Orăștie nu are 
competența de verificare a respec
tării condițiilor din autorizația inte
grată de mediu”, a declarat Raluca 
Bodea, consilier pe probleme de 
protecția mediului la Primăria Oră
știe.

Conducerea societății in 
cauză este conștientă de prejudi
ciul adus firmelor care își desfă
șoară activitatea în zonă, cât și a 
cetățenilor care suferă de pe urma 
mirosurilor.

„ Este suficient să te plimbi 
pe afară ca să simți mirosul, cu 
toate că astăzi a și plouat. Avem 
planuri de combatere a proble
mei, trebuie înaintate proiecte și 
trebuie să obținem fonduri. Eu 
sunt investit în funcție de puțină 
vreme, am luat la cunoștință de 
aceste aspecte și încercăm o so
luționare cât mai rapidă a aces
tora ”, ne spune Vasile Lazurca, 
actualul director al SC Cirrus Co
mexim.
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în viziunea democrat-liberalilor, viitorul guvern ar trebui abilitat să gestioneze treburile țării până 
& după alegerile prezidențiale, când în funcție de cine va ocupa scaunul de la Cotroceni

s-ar impune crearea unei majorități parlamentare pentru a veni cu o nouă formulă de Executiv.

Scenariul unui Guvern de Uniune Națională
Democrat-liberalii ar fi dispuși să negocieze 
cu restul partidelor politice formarea unui 
guvern de uniune națională, dar cu premier 
politic, nu independent sau tehnocrat, cu 
mandat limitat până după alegerile prezi
dențiale, susțin surse democrat-liberale. To
tuși, sursele citate nu exclud posibilitatea ca 
în fruntea unui astfel de guvern, președin
tele Traian Băsescu să numescă un premier 
independent din afara scenei politice, spe
cialist sau tehnocrat.

Scenariul unui guvern de tehnocrați con
dus de un independent nu este pe placul PD-L, 
confruntat deja cu o propunere venită din par
tea PNL și susținută de UDMR și PSD+PC

care i-a lăsat deja pe democrat-liberali izolați 
în cealalaltă parte a scenei politice. In viziunea 
democrat-liberalilor, viitorul guvern ar trebui 
abilitat să gestioneze treburile țării până după 
alegerile prezidențiale, când în funcție de cine 
va ocupa scaunul de la Cotroceni s-ar impune 
crearea unei majorități parlamentare pentru a 
veni cu o nouă formulă de executiv.

Acest guvern ar urma să gestioneze țara 
în perioada campaniei electorale, după alege
rile prezidențiale urmând ca, în funcție de re
zultatul alegerilor prezidențiale, să se 
contureze o nouă majoritate parlamentară care 
să susțină un nou Executiv.

Iohannis ajtjiins 
la București

Primarul Sibiului, 
Klaus Iohannis, a 
ajuns miercuri la 
Senat, declarând că 
este pregătit pentru dis
cuția cu PNL, PSD, 
UDMR și minorități, că 
speră într-o armonizare 
a punctelor de vedere și 
că nu a fost contactat 
de președintele Bă
sescu, el precizând că 
va oferi mai multe deta
lii după discuții La so

sire, el a răspuns evaziv tuturor întrebărilor jurnaliștilor, dar 
a precizat că nu a fost contactat de șeful statului "De aseară
și până acum m-am gândit cum s-ar putea aborda chestiunea
dacă se va ajunge la această chestiune", a spus Iohannis, 
menționând că mai multe detalii va putea da după întâlnirea 
cu liderii politici întrebat dacă pune vreo condiție, el a răs
puns: "De asta intrăm, să armonizăm punctele de vedere".

Iohannis verifică dacă e compatibil cu postul

"M-am hotărât să merg la București la discuții, știți că am fost invitat 
la ora 11 la o întâlnire cu liderii partidelor care vor, eventual, să mă propună 
pentru poziția de premier. Vom avea o discuție și vom analiza dacă suntem 
compatibili, dacă este cazul să se facă acest pas, după care se vor face cu si
guranță și declarații publice", a spus Iohannis înainte de a pleca la București.

întrebat dacă ar accepta un interimat de doar câteva săptămâni, Iohan
nis a spus că este unul din punctele pe care cu certitudine le va discuta, să 
vadă dacă este vorba despre un interimat scurt sau despre o soluție care va fi 
viabilă pentru mai mult timp.

în ceea ce privește un Guvern de tehnocrați, primarul Sibiului a spus 
că se poate realiza acest lucru, dar numai cu sprijinul partidelor. "Eu cred că 
se poate, numai că este vorba totuși de patru fracțiuni din Parlament și nu cred 
că se așteaptă cineva să merg acolo și singur să rezolv tot felul de probleme. 
Evident că lucrurile pot funcționa numai în măsura în care partidele care do
resc să mă propună mă sprijină, astfel nu se poate realiza nimic", a afirmat 
Iohannis.

Referitor la renunțarea la funcția de primar, Iohannis a spus că de
ocamdată este devreme să se discute despre acest lucru, dar dacă propunerea 
partidelor ca el să devină premier va fi realizabilă, cu siguranță vor trebui 
aplicate prevederile legii.

Liderul PSD Mircea Geoană a declarat că la întâlnirea dintre liderii 
PSD, PNL, UDMR și cel al grupului minorităților naționale, s-a convenit 
ideea susținerii unui premier independent și a unui guvern de specialiști.

La finalul discuțiilor de ieri, Klaus Iohannis a aceptat funcția de pre
mier.

Năstase îl vrea de tot pe Iohannis la guvernare
PNL, PSD și UDMR pot discuta 

și despre o continuare a eventualului 
mandat de premier al lui Klaus Iohan
nis, nu doar despre unul limitat până la 
alegeri, a afirmat miercuri, înainte de 
consultarea partidelor pe această temă, 
președintele Consiliului Național al 
PSD, Adrian Năstase. "Ideea de bază 
este să încadrăm această înțelegere pen
tru corectitudinea alegerilor pe o for
mulă executivă care să asigure 
răspunsuri adecvate la criza politică, 
răspunsuri rapide la unele chestiuni 
care țin de criza economică și, pe de 
altă parte, alegeri libere și corecte", a 
explicat liderul social-democrat.

Referindu-se la posibilitatea 
condiționării acestei nominalizări, Năs
tase a apreciat că acestea ar putea veni 
din partea primarului Sibiului, aflat 
într-o situație "oarecum incomodă". 
"Eu cred că se poate discuta nu doar 
despre un mandat limitat ci, dacă există

un sprijin mai larg, 
și de o continuare a 
acestui mandat, însă 
acestea sunt detalii 
care urmează să fie 
discutate", a subli
niat Năstase.

El a evitat să 
confirme dacă va fi 
necesar un protocol 
scris între PNL, 
PSD, UDMR și Io
hannis, Năstase, re- 
zumându-se să 
remarce că ar fi ne
cesară "o înțele
gere", ca bază a 
comunicării cu pre
ședintele Traian Bă- 
sescu

' _ .nu accepte propunerea de prim-m’^isNastase a transmis și un avertis-
_ . , - tru a unei maiontati formate du <ment spre Cotroceni, sugerând ca pre

ședintele Traian Băsescu nu are cum să 1

Majoritatea parlamentarilor vor un guvern 
de tehnocrați

Acordul pe care îl vor semna PNL, PSD, UDMR și 
minoritățile va viza "constituirea unei majorități parlamen
tare pentru un Guvem de tehnocrați", condus de un premier 
independent, și nu va fi o coaliție sau o alianță, au declarat 
ieri reprezentanții PNL și UDMR.

"Este doar un acord, nu este o coaliție, nu este niciun 
fel de alianță, nimic altceva", a declarat secretarul general al 
PNL, Radu Stroe, înainte de întâlnirea formațiunilor politice 
din opoziție cu premierul interimar propus de acestea, Klaus 
Johannis. "Sperăm ca astăzi (miercuri n.r.) să ieșim cu o so
luție scrisă, care să permită domnului președinte Traian Bă

sescu, în fața unei majorități de peste 65%, să nu aibă dec 
o soluție, în spiritul Constituției. Dacă va face altfel, este pr 
blema domniei sale", a mai spus Stroe. Și președinte 
UDMR, Marko Bela, a declarat înaintea întâlnirii fă înțel 
gerea actuală dintre PSD, PNL și UDMR nu reprezintă o co 
liție politică, acest lucru obținându-se prin "negocic 
serioase", și a subliniat că cele trei partide se află într-o coi 
petiție pentru alegerile prezidențiale. "O coaliție politică pi 
supune, bineînțeles, negocieri foarte serioase, un progra 
comun de guvernare, deci nu am ajuns încă la ideea unei cc 
liții politice, fiindcă atunci, în mod firesc, partidele ar trei 
să încerce să își coreleze programele, să discute condițiile 
care sunt gata să colaboreze", a spus Marko.

Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, a pre 
zat cu aceeași ocazie că liberalii vor pune condiții privi 
prioritățile pe care ar trebui să le aibă Guvernul interimar, 
a spus, răspunzând unei întrebări, că nu poate da, în ac 
moment, un răspuns referitor la posibilitatea ca Johannis 
aibă un mandat mai lung, prerogativa aparținând persoa 
care va câștiga alegerile prezidențiale. "Nu putem vir 
acum pielea ursului din pădure. Vor urma alegerile prezid 
țiale, președintele care va fi ales (...) va urma, prin consult 
cu partidele parlamentare, să stabilească dacă va conții 
mandatul domnului Johannis, dacă se va restructura Gux 
nul sau dacă se va forma un alt Guvem", a declarat Orba

Primvicepreședintele PNL a adăugat că preșecfini 
României trebuie să țină cont de propunerea înaintată 
PNL, PSD și UDMR. "Altfel, orice propunere formule; 
nu va avea sprijinul Parlamentului și nu va face altceva d( 
să se perpetueze criza politică", a spus Orban.
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*‘îmi place istoria românilor, însă nu-mi place cursul de istorie a românilor care s-a predat mult 
& timp în această țară și care de fapt este bazat pe rusofobie și stereotipuri antiruse. ”

Valeri Kuzmin

Ambasadorul rus nu vrea „Istoria românilor” în Moldova
Ambasadorul rus la Chișinău, Valeri Kuzmin, s-a declarat, 
marți seara, cu ocazia festivității de inaugurare a Zilelor lite
raturii și spiritualității ruse, împotriva predării "Istoriei ro
mânilor" în școlile din Republica Moldova. "Toți mă întreabă 
de ce sunt nemulțumit de predarea Istoriei românilor în șco
lile din R. Moldova. îmi place istoria românilor, însă nu-mi 
place cursul de istorie a românilor care s-a predat mult timp 
în această țară și care de fapt este bazat pe rusofobie și stereo
tipuri antiruse", a declarat Kuzmin.

Deși a fost prezent Ia acest eveniment în calitate de invitat de 
onoare, prim-vicepreședintele Parlamentului moldovean, Serafim Ure- 
chean, nu i-a dat nici o replică ambasadorului rus, Valeri Kuzmin, prefe
rând să-și citească mesajul de salut pregătit din timp.

"îmi voi permite să mă folosesc de câteva notițe ca nu cumva să 
politizez acest eveniment cultural care are un anumit scop", a spus, în de
butul discursului său, Serafim Urechean. Premierul moldovean Vlad Filat 
a declarat recent că Istoria Românilor va reveni în școlile din Republica 
Moldova, unde va înlocui Istoria Integrată, introdusă în programa școlară 
în urmă cu trei ani. El nu a precizat însă când va avea loc această schim
bare.

Coreea de Nord face pace cu SUA
Coreea de Nord a anunțat ieri, prin intermediul 

presei oficiale, că dorește semnarea unui acord oficial 
de pace cu Statele Unite, afirmând că aceasta este mo
dalitatea "cea mai rezonabilă și practică" pentru de
pășirea crizei nucleare. "Trebuie semnat un tratat de 
pace formal între Coreea de Nord și Statele Unite dacă 
se dorește soluționarea problemei nucleare”. Un acord 
de acest fel, solicitat deja de Phenian, reprezintă "una 
din modalitățile cele mai rezonabile și mai practice" 
pentru denuclearizarea Peninsulei Coreea de arme nu
cleare. Războiul intercoreean din perioada 1950-1953 
s-a încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un acord de 
pace.

Semnarea unui acord de pace ar presupune nu 
doar consimțământul Statelor Unite, ci și pe cel al 
Chinei, implicată în conflictul coreean.Statele Unite 
au atras atenția în mai multe rânduri că participarea la 
un tratat de pace între cele două Corei depinde de pro
gresele în materie de renunțare la arme nucleare de 
către Phenian.

Administrația Bush 
ascunde documente 
privind încălzirea globală

Americanii preferă pedeapsa capitală
Pedeapsa capitală este susținută de apro

ximativ două treimi dintre americani. Acesta 
este rezultatul unui sondaj realizat de institutul 
Gallup. Tendința s-a menținut încă din anul 
1936 când aproximativ 60% dintre americani 
considerau corectă pedeapsa cu moartea. în 
anul 1994 s-a înregistrat cel mai mare număr 
de susținători ai pedepsei capitale. La acea 
dată, peste 80% dintre cetățenii SUA au dccla- 
'at că sunt în favoarea pedepsei cu moartea.

Sondajul mai arată că aproape jumătate 
dintre americani consideră că pedeapsa cu 
noartea nu este acordată destul.de des. Numai 
14% dintre americani cred că pedeapsa cu 
noartea este pronunțată suficient de des, în 
imp ce 20 % cred că ea este pronunțată prea 
Ies. Cei mai mulți dintre susținătorii pedepsei 
apitale sunt republicani. Sondajul a fost reali
st cu ajutorul a 1.013 persoane, în perioada 1 
4 octombrie. De la începutul anului 2009,40 
e americani au primit pedeapsa capitală.

Un controversat email ascuns de administrația Bush din cauza 
concluziilor despre încălzirea globală a fost dezvăluit marți, la doi ani 
după ce a fost trimis Casei Albe. E-mail-ul și un document atașat de 
28 de pagini, publicat de Agenția pentru Protecția Mediului, arată că 
în decembrie 2007 Agenția concluziona că șase gaze legate de încăl
zirea globală amenință sănătatea publică, și se cereau măsuri pentru 
reglementarea emisiilor acestora de către automobile. Documentul ci
tează efectele încălzirii globale asupra calității aerului, agriculturii, 
pădurilor sau resurselor de apă, cât și amenințarea sănătății publice.

Concluziile au fost respinse de administrația Bush, care se opu
nea legislației ce se referea la schimbarea climatică și a amânat pro
ducerea de ceea ce se numeau "descoperiri periculoase", precum au 
fost calificate de Curtea Supremă în 2007. Drept urmare, e-mailul 
timiș pe 5 decembrie de către Susan Dudley, care conducea divizia 
de reglementare a bugetului și pentru management, nu a fost niciodată 
deschis. Administrația și administratorul Agenției pentru Protecția 
Mediului-EPA, Stephen Johnson, au refuzat de asemenea să publice 
documentul, despre care se cerea să nu fie distribuit parlamentarilor 
democrați. EPA realizează acum primele standarde pentru gazele cu 
efect de seră pentru automobile și a arătat că va încerca să reducă po
luatorii de la rafinării, fabrici sau alte surse industriale.

destul.de
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Glasul publicitate
Telefon 0771.677.031

Organizăm cursuri de calificare - recalificare și medierea muncii, 
în următoarele domenii:

operator calculatoare; lucrător în drumuri și căi ferate;
contabilitate informatizată; mecanic auto;
inspector resurse umane; management;
măcelar; administrator imobile;
bucătar; agent turism;
ospătar; recepționer;
barman; cameristă;
lucrător comercial; formator;
lucrător finisor în construcții; operator Autocad;

In colaborare cu Camera de Comerț Târgu Jiu, 
organizăm cursuri pentru domeniile:

- instalatorij - cosmeticiană; - fochiști;

Informații la tel/fax: 0254/217 310

ANUNȚ PUBLIC
9

A.P.M. Hunedoara și C.N.C.F. "CFR” 
S.A. BUCUREȘTI, cu sediul în București, sec
tor 1, B-dul Dinicu Golescu, titular al proiec
tului “Pod km 72+569,00 și lucrări de 
amenajare albie linia CF 116 Simeria-Live- 
zeni, județul Hunedoara”, în comuna Bănița, 
sat Bănița, anunță publicul interesat că în 
urma ședinței de analizare tehnică ce a avut 
loc, APM Hunedoara a luat decizia parcurge
rii procedurii simplificate de avizare prin emi
terea Notificării tip B - fără acord de mediu.

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, jud. Hune
doara, de luni până joi (orele 8 - 16:30) și vi- 

eri (orele 8 — 14).
Observațiile publicului se primesc zilnic 

Ia sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, timp de 
5 zile lucrătoare de la data apariției anunțu
lui.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10. lei

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

12 luni - 108 lei

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

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

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

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

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

SC ORV FIN HOLDING SRL 
declar pierdut Certificatul de înregis
trare la Oficiul Registrului Comerțu
lui Hunedoara cu J20/734/2006.

îl declar nul.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

angajează

vânzători volanti
9

Informații la telefon:
9

0771 677 031,
0723 071 792, 0743 058 798

Salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

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

Dețin spațiu, 80 mp. Doresc colabo
rare cu o firmă de mică producție pentru 
mărgele, fulare, conectori etc. Zona Brad, 
jud. Hunedoara. Tel. 0723 896 368

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 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)

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

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

4

r—■
Sc.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din

I

I

I

I

II

«*I

III
•II««

I centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
I

■ 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- 
! Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)



cj> Drăgulescu în două finale la Mondial
Klitschko: "Dacă cineva recurge la forță, voi face și eu recurs la forță. ”

Sport
Joi, 15 octombrie 2009

Drăgulescu și Koczi 
sunt în finale la CM din Londra

Vitali Klitschko s-a bătut 
cu adversarii politici

Marian Drăgulescu, cel mai titrat gim
nast din lotul României (șase titluri 
mondiale în palmares) a obținut nota 
16.500 la sărituri, cu care a ocupat 
locul 3, la egalitate cu sportivul rus 
Anton Golotsuskov, care s-a aflat pe 
locul secund. Proba a fost câștigată de 
nord-coreeanul Ri Se Gwang (15.800). 
Drăgulescu a mai concurat la sol, unde 
a obținut nota 15.725, calificându-se de 
asemenea în finală, de pe locul secund, 
și la bară fixă, unde a fost notat cu 
14.750, dar nu a "prins"primele opt lo
curi, pentru finală (locul 14).

Flavius Koczi a concurat la sărituri, 
reușind o performanță excelentă, notată cu 
16.275, cu care a ocupat locul cinci în finala 
calificărilor probei, dar a ratat finala la sol 
(14.425, locul 33). Koczi s-a calificat însă în 
finala la cal cu mânere, de pe locul patru, fiind 
notat cu 15.625. Cu nota 15.075, Cosmin Po
pescu a ratat finala în aceeași probă, dar va fi 
prima rezervă (locul 9), în timp ce Daniel Po
pescu a ocupat locul 20 (14.500).

La inele, George Stănescu va lua startul

în finală de pe locul șase al calificărilor, cu 
nota de 15.450. Cu o notă destul de mare, 
16.075, Marius Berbecar s-a clasat doar pe 
locul 12 în calificările de la sol, în timp ce la 
paralele, cea mai bună clasare a românilor a 
fost obținută de Cosmin Popescu (locul 16, cu 
nota 14.900). în aceeași probă, Marius Berbe
car s-a clasat pe locul 20 (14.675).

Astfel, delegația masculină a României 
va avea reprezentanți în patru finale pe apa
rate: la sol (Marian Drăgulescu), la sărituri 
(Marian Drăgulescu și Flavius Koczi), la cal 
cu mânere (Flavius Koczi) și inele (George 
Stănescu).

Niciunul dintre sportivii români nu a 
concurat în calificări la șase aparate, pentru fi
nala la individual compus, în care se vor duela 
primii 24 de competitori. Pe primele trei po
ziții ale calificărilor s-au aflat japonezul Kohei 
Uchimura (total de 90.925 puncte), urmat de 
rusul Maxim Devyatovskiy (89.350 puncte) și 
americanul Timothy McNeill (88.775 puncte). 
Finala la individual compus va avea loc joi, în 
timp ce finalele pe aparate la masculin sunt 
programate astfel: sol, cal cu mânere și inele 
(vineri) și sărituri, bară fixă și paralele (sâm
bătă).

Campionul mondial 
la box, ucraineanul Vitali 
Klitschko, s-a bătut cu adver
sarii săi politici marți, în ca
drul unei ședințe a Adunării 
municipale din Kiev. Bărba
tul de doi metri înălțime, îm
brăcat cu o cămașă albă, s-a 
aflat în mijlocul unei buscu
lade la tribuna Adunării, la 
care au participat aproxima
tiv zece susținători ai prima
rului Kievului și susținătorii 
lui Klitschko, conform im
aginilor transmise de televi
ziunea ucraineană. "Vă 
avertizez că, dacă cineva re
curge la forță, voi face și eu 
recurs la forță", le-a spus 
Klitschko adversarilor.

"Nu am lovit pe ni
meni, am încercat doar să îm
ping anumite persoane", a 
declarat el pentru postul de 
televiziune 1+1. "Dacă mi-aș 
fi folosit forța, s-ar fi ajuns la 
spitalizarea anumitor aleși",
a adăugat acesta. Sportivul și susținătorii săi încercau să îi împiedice pe susținătorii primarului 
să deschidă ședința Adunării cu privire la redistribuirea câtorva zeci de hectare de terenuri din 
capitala ucraineană, deoarece aceștia o considerau ilegală.

Vitali, cel mai mic dintre frații Klitschko, în vârstă de 38 de ani, a încercat de două ori să 
devină primarul Kievului în ultimii ani, dar a fost învins de fiecare dată de actualul primar, Leonid 
Cemovețki.

La sfârșitul lui septembrie, el și-a păstrat centura WBC la categoria grea, învingându-1 
pentru prima dată pe Cristobal Arreola, cu dublă cetățenie mexicană și americană, la Los Angeles. 
Fratele său Vladimir este campion 1BF, 1BO și WBO la categoria grea.

Complexul 
turistic

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari
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