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Colegiul Național 
„Avram Iancu” din Brad 
a fost în sărbătoare
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Sfântul Prooroc Ioil
Sfântul Prooroc Ioil a fost din seminția 

lui Ruvin, din satul Metomor, a viețuit mai în
ainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hris- 
tos cu 800 de ani, iar numele lui înseamnă 
dragostea lui Dumnezeu, ori pârgă, sau înce
pătură a lui Dumnezeu.
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Lăsând la o parte faptul că educația se 
dobândește, nu se dă și nu se ia precum râia, i- 

Hada să apeleze la 
omnul Chioru’ Co- 
ă își etaleze cunoș-

aș recomanda “educatului 
un profesionist (cum este c

ur. înv.__________________

Primăria Hunedoara a pierdut
procesul în cazul „cușca Lindei”

5OCIAL I
Cursurile Informedia - 
o șansă pentru șomerii 
din mediul rural

“Primăria Certej, asemeni celor din Romos, Ghe- 
lar, Ilia, ne-a acordat tot sprijinul pentru a putea desfa-

• .
șura aceste cursuri în cele mai bune condiții. Asta spre 
deosebire de Primăria Orăștie, unde am întâmpinat mari 

;tăți, fiindcă cei de acolo înțeleg foarte greu ceea ce 
vrem să facem prin aceste programe. De suferit au avut 
doar oamenii care au nevoie de sprijinul nostru.”
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Comemorarea 
căpitanului Crișan

<31 Fiii

Jocul de-a moartea 
printre ruine
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Primăria Hunedoara a pierdut proce
sul cu Katalina Lazăr, persoana care 
a fost sanționată contravențional pen
tru că a construit „ilegal'’ cușca unui 
câine comunitar. Intr-un „Drept la 
replică ” trimis redacției noastre, pri
marul Ovidiu Hada ne acuză că am fi 
deformat realitatea și că dreptatea e 
de partea subordonaților săi. Judecă
torii sunt însă de altă părere. Magis
trata Judecătoriei Hunedoara au 
hotărât, în ședința publică din 16 oc
tombrie, că amenda aplicată de poli
țiști în acest caz este nelegală. 
După cum vă informam în ediția din 
14 octombrie a Glasului Hunedoarei, 
angajații Primăriei Hunedoara au 
identificat o construcție ilegală care 
aduce grave prejudicii orașului: 
cușca din carton în care domiciliază, 
abuziv și ilegal, o cățea comunitară. 
Constructorul imobilului, Katalina 
Lazăr, a încasat o amendă în valoare 
de 200 de lei pentru că a ridicat ’’clă
direa” pe domeniul public al munici
palității. Cușca, a afirmat femeia, a 
fost amplasată pe un teren privat, cu 
acordul proprietarului. Katalina 
Lazăr a câștigat procesul cu primăria. 
Când am decis să publicăm povestea 
cutiilor de carton în care doarme 
Linda, câinele comunitar care îi preo
cupă atât de mult pe edilii Hunedoara 
încât s-a ajuns la judecată, ne-a cuce
rit ridicolul situației. Să fie oare o 
cușcă din cutii de carton singura con
strucție ilegală nedemolată din Hune
doara? Să fie oare Linda singurul 
câine comunitar care nu și-a rezolvat 
problemele cu domiciliul?
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editorial de Bogdan Barbu

Campanie 
cu “victime” Nu to ti nesimtitii* < <

mor de timpuriu.
Am auzit de atâtea ori sintagma „tine

retul din ziua de azi...”, rostită cu dispreț și 
cu subînțelesul vădit că, vezi - Doamne, cel 
care o folosește este într-atât de binecrescut 
de respectul și politețea îl dau afară din casă. 
Bunul simț nu are însă nimic comun cu vâr
sta individului, după cum atât de des se poate 
observa cu ochiul liber...

Două exemple întâlnite în aceeași zi, 
la interval de câteva ore:

Dimineața, la un chioșc oarecare din 
Deva: un individ între două vârste, cu aple-

care spre a treia, citea ceva de pe o hâr- până ce nu și-au terminat, cu nedescrisă ne- 
tie amicilor din aceeași generație cu _ simțire, așezarea banilor - deși puteau să 
care era la cafea, la o masă. După ce a 
terminat de citit, a făcut hârtia ghem și 
a aruncat-o pe jos. Pe jos, deși pe masă 
era o scrumieră, iar coșul de gunoi era 
la la un braț distanță de el. Nici unul 
dintre cei de la masă, de aceeași vârstă 
cu individul, nu i-au spus nimic, nu au 

tresărit măcar, așadar putem deduce că 
considerat gestul companionului lor ca 
ceva absolut normal...

în după amiaza aceleiași zile: la un 
magazin alimentar din centru, aproape plin 
la acea oră, lumea intra și ieșea continuu. Ei 
bine, o pereche, iarăși apropiați ambii de vâr
sta a treia, s-au oprit să își aranjeze banii în 
portofel exact în ușa magazinului, unde au 
stânjefîif'și pe ceT care voiau să intre, și pe 
cei care voiau să iasă, dar nu s-au mișcat

au
pe

facă acest lucru la fel de bine și cu un pas 
mai la dreapta sau mai la stânga intrării în 
magazin...

Există și o morală în aceste exemple? 
Poate una singură: bunul simț este o che
stiune care nu ține în nici un fel de vârstă și 
nici nu este apanajul unei generații sau al al
teia. Dacă vreți, este din aceeași categorie cu 
inteligența - nu are o vârstă anume. Aici tre
buie să redau, pe această temă, răspunsul dat 
de un prieten de-al meu, scriitor și ziarist de
opotrivă, unui oponent care nu a avut alt ar
gument asupra chestiunii în discuție decât 
deloc convingătorul „eu am dreptate, că sunt 
mai bătrân!”. Răspunsul a fost scurt și la 
obiect: „De parcă toți proștii sunt predesti
nați să moară de timpuriu...”.
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Rețete zilei
Andive 

cu somon
afumat

Ingrediente:

100 g icre de somon, 50 g 
somon afumat, 50 g brânză 
feta, 50 g caviar, 1 andivă, 1 
lămâie, 1 lămâie verde.

Mod de preparare:

Mai întâi se spală și se cu
răță frunzele de andivă. Se 
amestecă icrele de somon cu 
feta frământată și somonul 
tăiat mărunt.

Se umplu frunzele de an
divă cu această compoziție și 
se ornează cu caviar.

Se servește cu lămâie și 
lămâie verde, tăiate felii sub
țiri.

Timp de preparare: 15 
min.

Ampkisarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hunedoara

► DJ 687 Hunedoara - Hășdat

► DN 60 Călan - Batiz _•

► DN 66 Băcia; DN 7 Simeria Veche 
- Spini - Orăștie

► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu
halm

►DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui de 
jos, Fomădia

► Deva - Calea Zarandului, B.dul 22 
Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, Zam și 
DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Săcă- 
maș

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 De
cembrie

► HOROSCOP
Ai grijă și nu te culca încă pe o ureche, căci ai putea pierde tot 

ceea ce ai realizat în ultimul timp. Mai ai un pic de răbdare și în 
curând eforturile tale vor da roade. Ai grijă la așa-zișii prieteni, 
care nu caută decât să îți pună bețe în roate.

încercați să nu cheltuiți bani pe lucruri care nu vă sunt neapărat 
utile pentru că se anunță vremuri grele din acest punct de vedere. 
Pot apărea probleme de exprimare și comunicare, astfel că, pe 
plan profesional și sentimental se cere ceva mai multă prudentă 
decât până acum.

Nu dai randament deloc. Simți nevoia de relaxare și acest lucru 
se simte în tot ceea ce faci. încearcă să te gândești puțin mai mult 
la relația ta de cuplu și fă tot posibilul să readuci lucrurile pe 
calea cea bună.

Indiferent de ceea ce spun cei din jurul tău, schimbările pe care 
vrei să le inițiezi sunt de bun augur. Ar fi bine să profiți de oportu 
nitatea pe care o ai momentan și să nu lași lucrurile să aștepte 
prea mult timp.

i

Astăzi va fio zi dedicată exclusiv dragostei și relației de cuplu. 
Ai încredere în tine și în capacitatea ta de seducție. Este posibil să 
te aștepte o seară deosebit de romantică, urmată de o noapte sen
zuală cum nu ai mai avut parte de mult timp.

Ai stârnit invidia celor din jur și acum relațiile sunt destul de 
tensionate. Nimeni nu se bucură de reușita ta și acest lucru este de 
așteptat. Competiția este o realitate cu care toți ne confruntăm zil
nic.

Ești destul de suspicios astăzi și nu vrei să asculți decât punctul 
altora de vedere. Ai sentimentul că ceilalți sunt destul de rupți de 
realitate și că doar tu știi ce este bine să faci. In domeniul profesio
nal, se anunță o promovare, în viitorul apropiat. Acum tot ce poți
face este să te relaxezi.

Bancurile zilei
© © ©

JURNALUL EI. Sâmbătă seara mi 
s-a părut că se purta ciudat. Făcusem 
planuri să mergem la bar ca să bem 
ceva. Fusesem la cumpăraturi cu prie
tenele mele toată ziua și am crezut că 
era supărat că am întârziat. Nu a zis 
nimic. Conversația nu începea, așa că 
am propus să mergem undeva unde să 
putem vorbi în liniște. A fost de acord, 
dar era în continuare tăcut și absent. L- 
am întrebat ce nu era în regulă. A spus

că e totul ok. L-am întrebat dacă era su
părat din vina mea. Mi-a spus că nu are 
legătură cu mine, și să nu îmi fac pro
bleme.

în drum spre casă i-am spus că îl iu
besc, el doar a zâmbit și a continuat să 
conducă. Nu îmi pot explica comporta
mentul lui. Nu înțeleg de ce nu mi-a 
spus "și eu te iubesc". Când am ajuns 
acasă, am simtit că l-am pierdut, ca și 
cum nu ar fi mai dorit să aibă nimic de 
a face cu mine vreodată. Pur și simplu 
stătea și se uita la televizor. Părea atât

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

în domeniul profesional, ți s-au adunat multe lucruri pe cap și îți 
este absolut imposibil să le termini pe toate la timp. Ar fi un mo
ment bun să începi să te organizezi mai bine și să înveți să mai și 
refuzi oamenii din jurul tău. Așa vei avea o săptămână mai ușoară.

în ultima vreme ai muncit destul de mult și oboseala începe să se 
resimtă. Încearcă să te gândești un pic mai mult la sănătatea ta. In
diferent cât de obosit ai fi, pe seară va trebui să te binedispui pen
tru a petrece o seară frumoasă în compania persoanei iubite.

Ai sentimentul că nu ți se acordă atenția cuvenită nici acasă, nici 
în general, în mediul în care te învârți. De asemenea, anumite per
soane din anturajul tău încearcă să își impună punctul de vedere și 
acest lucru nu este tocmai pe placul tău.

In sfârșit, ai posibilitatea de a ieși din impasul financiar în care 
te afli de ceva vreme. Ești ceva mai calm astăzi și acest lucru în
cepe să se vadă și în activitatea pe care o întreprinzi la lucru.

Gândești grandios și ai planuri mari pentru viitor. In realitate, s- 
ar putea să fii foarte motivat de o sursă financiară nou apărută. 
Este bine să te bazezi pe intuiție astăzi în ceea ce privește luarea 
unei decizii.

de distant și absent. în final m-am ho
tărât să merg să mă culc.

După vreo zece minute a venit și el 
în pat, și, spre surprinderea mea, a fost 
receptiv la mângâierile mele, și am 
făcut dragoste, dar tot am simțit că era 
distras și cu gândul în altă parte. Am 
simțit că nu mai rezist și m-am hotărât 
să îl confrunt, dar el adormise deja. Așa 
că am început să plâng și am plâns până 
am adormit și eu. Nu știu ce să mă fac. 
Sunt aproape sigură că se gândește la 
alta. Viața mea e un dezastru.

JURNALUL LUI. Azi, Steaua a 
pierdut în deplasare, dar măcar am 
făcut sex.

© © ©
Niște turiști la țară:
Ea: - Iubitule, peisajul ăsta mă lasă 

mută.
El: - Perfect, campăm aici.

© © ©
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“Pentru cursanții recalificați vom face mediere, acționând în sensul incluziunii lor 
pe piața muncii. Grupul țintă îl reprezintă șomerii neindemnizați din mediul rural 
și cei care nu au nici un fel de venituri.” K •s J Mariana Gim Baroiu

Cursurile Informedia - o șansă pentru șomerii
din mediul rural
Cincisprezece cursanți și-au 
primit diplomele și certificatele 
de calificare în meseria de me
canic auto, joi, 15 octombrie, 
în cadru festiv la Certej. La 
evenimentul organizat la Pri
măria Certej au participat pri
marul Petru Câmpean, 

reprezentanții Asociației Infor
media, organizatoare a cursu
lui de recalificare, și cei ai 
Comisiei de examinare.

Directorul executiv al Asociației 
Informedia, Mariana Gim Băroiu, a su
bliniat că scopul acestui curs este reca
lificarea persoanelor în funcție de 

necesitățile zonei. „Pentru cursanții re
calificați vom face mediere, acționând 
în sensul incluziunii lor pe piața mun
cii. Grupul țintă îl reprezintă șomerii 
neindemnizați din mediul rural și cei 
care nu au nici un fel de venituri. Pri
măria Certej, asemeni celor din Romos, 
Ghelar, Ilia, ne-a acordat tot sprijinul 
pentru a putea desfășura aceste cursuri 
în cele mai bune condiții. Asta spre de
osebire de Primăria Orăștie, unde am 
întâmpinat mari greutăți, fiindcă cei de 
acolo înțeleg foarte greu-ceea ce vrem 
să facem prin aceste programe. De su
ferit au avut doar oamenii care au ne
voie de sprijinul nostru”, a spus Băroiu.

Ajutor pentru 
găsirea unui Ioc 
de muncă

Președintele Comisiei de exami
nare, Mihaela Teodor, consideră că re
zultatele cursului sunt foarte bune, iar 
absolvenții au competențele de a pro
fesa în domeniul în care au făcut spe
cializarea. „Din punctul meu de vedere,

se certifică calitatea competențelor do
bândite pe durata cursului, mediile ob
ținute de cursanți fiind de 9 și 10, atât 
la probele teoretice, cât și la cele prac
tice”, a declarat Teodor.

Acest program, destinat în pri
mul rând șomerilor neindemnizați din 
mediul rural continuă. După ce în 16 
octombrie absolvenții cursurilor orga
nizate de Informedia la Ilia și-au primit 

diplomele și certificatele de calificare 
la Primărie, pe 31 octombrie este rândul 
celor din Geoagiu. Absolvenții cursuri
lor Informedia urmează a fi mediați 
pentru a găsi un nou loc de muncă sau 
li se va acorda sprijin pentru a-și des
chide afaceri proprii.

*
Diana Zlaczki

Ziua Nevăzătorilor marcată la Hunedoara Lansări de carte 
la Salonul

Nevăzătorii din Hunedoara au 
avut parte la sfârșitul săptă
mânii trecute de o surpriză 
plăcută. Clubul “Siderurgis- 
tul” a fost gazda unui seminar 
dedicat celor care nu se pot 
bucura de lumina soarelui 
Evenimentfll a fost organizat 
j Asociația Nevăzătorilor din 

Hunedoara, iar invitatul spe
cial al acestei manifestări a 
fost deputatul Viorel Arion.

Participanții la simpozion au în
aintat deputatului hunedorean un set de 

Ziua internațională a nevăzătorilor, denumită si “Ziua bastonului 
alb ”, a fost instituită de Organizația Europeană pentru Bunăstarea Nevăză
torilor, în anul 1993, la Varșovia (Polonia). în fapt, ziua de 15 octombrie a 
fost proclamată “Ziua bastonului alb ” de către președintele.SUA, Lyndon B. 
Johnson, la 6 octombrie 1964. Ulterior, acest eveniment a căpătat un caracter 
internațional, ziua fiind sărbătorită pe întregul mapamond.

- -^Sfântul Zilei
Sfântul Prooroc Ioil

Sfântul Prooroc Ioil a fost din se
minția lui Ruvin, din satul Metomor, a 
viețuit mai înainte de nașterea Domnu
lui nostru Iisus Hristos cu 800 de ani, 
iar numele lui înseamnă dragostea lui 
Dumnezeu, ori pârgă, sau începătură a 
lui Dumnezeu. Tot ce avem de la Proo
rocul Ioil este o carte de patru capitole, 
care se afla in Biblie.

Două proorociri au rămas de la 
Proorocul Ioil. întâi, proorocia despre 
Ziua Domnului, adică despre ziua Ju
decății de Apoi a tuturor popoarelor.

Dumnezeu este drept și fără pocăință 
nu se poate mântui nimeni. Poporul lui 
Dumnezeu se va mântui prin post și ru
găciune, căci ele fac milostiv pe Dum
nezeu.

Ca simbol al judecății din urmă, 
Ioil arată urgia unei năvăliri de lăcuste 
și cheamă poporul să se întoarcă la 
Dumnezeu. Iar judecata se va săvârși la 
Ierusalim, în Valea lui Iosafat sau Valea 
Judecății. A doua proorocie a sa este fă
găduința mântuirii, prin revărsarea Du
hului Sfânt peste lume, înainte de ziua

revendicări pentru a fi aduse la cunoș
tința Parlamentului României. Princi
palele cereri ale nevăzătorilor sunt 
legate de probleme financiare. Docu
mentul înmânat deputatului Vorel 
Arion cuprinde șase revendicări.

Cererile 
nevăzătorilor*
hunedoreni

Prima cerere din document este 
ratificarea urgentă de către Parlamentul 
României a Convenției ONU asupra 
Dizabilității și modificarea Legii 448 
în sensul corelării legii cu standardele

Convenției amintite. O a doua doleanță 
este asimilarea indemnizației lunare 
pentru persoanele cu handicap înca
drate în gradele grav si accentuat cu 
alocația socială minimă de 350 
lei/lună. O altă cerere este alocarea su
melor necesare pentru tipărirea de ma
nuale în alfabetul Braille, actualizarea 
formării profesionale în școli elimina
rea oricărui element de discriminare 
privind educația. Ultimele două cereri 
ale nevăzătorilor din Hunedoara sunt 
acordarea subvenției stabilite prin lege 

Maria Florescu

judecății. Că zice Proorocul: "Iată vin 
zilele, zice Domnul, când voi turna 
din Duhul meu peste tot trupul și fiii 

și fiicele voastre vor prooroci și cei mai 
tineri ai voștri vedenii vor vedea și bă
trânii voștri vise vor visa.

încă și peste slugile mele și peste 
slujnicele mele voi turna, în acele zile, 
din Duhul și vor prooroci. Și tot cel ce 
va chema numele Domnului, se va 
mântui”. Și așa, proorocind până la 
adânci bătrâneți, Ioil Proorocul s-a 
mutat la Domnul, cu pace, și a fost în
gropat în pământul său.

Asociației Nevăzătorilor din România, 
cu scopul dezvoltării de servicii și pro
grame apte pentru a-i integra pe nevă
zători în viața socială, respectiv 
instituirea de urgență a unor servicii 
fundamentale în beneficiul nevăzători
lor, inexistente deocamdată în Româ
nia, precum Centrul de Reabilitare 
pentru persoanele care își pierd vede
rea în accidente sau boli.

Georgiana Giurgiu

Editurilor
Hunedorene

începând de luni, editurile de 
carte din întreg județul Hunedoara, 
dar și din Iași, București și Timișoara 
vor fi prezente timp de trei zile la 
Casa de Cultură ,JDrăgan Munteanu” 
din municipiul Deva, flouăzecișitrei 
de edituri participante la „Salonul 
Editurilor Hunedorene” își vor lansa 
noile volume apărute pe piață. Luni 
și miercuri, la finalul lansărilor, vor 
avea loc momente muzicale susți
nute de cvartetul Maggiore al Liceu
lui de Muzică și Arte Plastice 
„Sigismund Toduță” din Deva și gru
pul vocal „Orfeu” de la același liceu.

„Salonul editurilor hunedo
rene” se află la zecea ediție și este or
ganizat de Biblioteca Județeană 
„Ovid Densusianu” din Deva.
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Spectrul morții pentru cei care locuiesc în imobilele dezafectate din Uricani sau care 
ajung în zona respectivă ca simpli trecători, este prezent de ani întregi.

Comemorarea căpitanului Crișan
în fiecare an, la jumătatea lui octombrie, în satul 
Crișan din comuna Ribița are loc comemorarea 
unuia dintre conducătorii Răscoalei de la 1784, pe 
numele său adevărat Marcu Giurgiu, mult mai cu
noscut însă drept Crișan.
Anul acesta se împlinesc 225 de ani de la marea 
mișcare țărănească, iar manifestarea a strâns în 
curtea casei memoriale a căpitanului o mulțime de 
oameni Au venit pentru a aduce un omagiu eroului 
reprezentanți ai unor instituții publice, ai partidelor 
politice, invitați și localnici

în cadrul coremoniei, la bustul lui Crișan au depus 
coroane Dorin Gligor - Prefectul județului Hunedoara, Costel 
Avram -vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Hune
doara, Laurențiu Nistor - deputat de Hunedoara din partea 
Partidului Social Democrat, loan Faur - primarul comupei 

Ribița, maiorul Viorel Mocanu - șeful de Stat Major al Bata
lionului 26 Vânători de Munte din Brad, Florin Cazacu - pri
marul Bradului, lideri și reprezentanți ai organizațiilor 
județene și locale ale partidelor politice. După slujba de po
menire a conducătorilor răscoalei Horea, Cloșca și Crișan, 
au luat cuvântul prefectul Dorin Gligor, vicepreședintele CJ 
Costel Avram și primarul Ribiței, loan Faur. Evocarea isto
rică a evenimentelor din timpul răscoalei a fost realizată de 
specialiști precum Vasile Ionaș, directorul Arhivelor Națio
nale ale Statului - filiala Hunedoara, loan Sicoe, consilier în 
cadrul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul 
Cultural Național Hunedoara, loachim Lazăr, cercetător la 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.

Manifestarea s-a încheiat printr-un program artistic 
susținut de copiii de la grădinița și școala primară din Crișan.

Cătălin Rișcuța

Toți participanții au avut de câștigat la Crosul Hunedoarei
După ce la „Sport și Sănătate” ofi
cialitățile municipiului Hunedoara 
nu au avut curaj să facă puțină miș
care, nici la Crosul Hunedoarei nu 
au fost prezent vreun demnitar local 
la cursa de o mie de metri Crosul 
Hunedoarei a fost organizat sâm
bătă, de la ora 11, în fața hotelului 
Rusca din Hunedoara, de către Clu
bul Sportiv „Athletic”Hunedoara și 
Asociația Linișor, cu sprijinul Direc
ției pentru Sport a Județului Hune
doara.

La start au fost prezenți hunedoreni de 
la cei mai mici, cu vârste până în 14 ani, până 
la liceeni și participanții la proba “Open”, pen

tru cei cu vârste peste 18 ani.
Crosul Hunedoarei s-a dovedit o adevă

rată provocare pentru participanții la start. Ti
nerii s-au dovedit a fi destul de sedentari în 
viața de zi cu zi, deoarece mulți au abandonat 
cursa gâfâind, după doar două sute de metri. 
Alergătorii vârstnici al probei “Open” au trișat 
puțin, sperând ca astfel vor avea un avantaj în 
finalul cursei.

La finalul competiției s-a servit ceai 
fierbinte, iar ocupanții primelor șase locuri a 
fiecărei categorii au fost premiate din partea 
organizatorilor cu tricouri, fulare, mingi de fot
bal, CD-uri, plase cu dulciuri și diplome, aces
tea fiind înmânate de către fosta mare atletă 
Marieta Ucu și deputatul Viorel Arion.

Georgiana Giurgiu
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Campanie cu “victime
Un grav accident rutier, soldat cu 
victime omenești, a fost simulat sâm
bătă în centrul municipiului Deva 
de filiala hunedoreană a Asociației 
Asistența Rutiere din România. Ac
țiunea s-a axat pe toate etapele care 
sunt parcurse în cazul unui accident 
rutier real, de la sesizarea evenimen
tului și intervenția autorităților abi
litate, până la salvarea victimelor și 
degajarea drumului public.

Simularea accidentului face parte 
din programul național, al Poliției Române 
și se numește „Stop accidentelor rutiere, 
viața are prioritate - 2009”. Inspectoratul

Jocul de-a moartea printre ruine
Jocul printre ruinele unui bloc de 

patru etaje i-au adus moartea unui copil 
de treisprezece ani din Uricani. C.I., care 
se juca sâmbătă, în jurul orei 14.20 în in
cinta unui bloc dezafectat de pe strada 
Sterminios, când o placă de beton s-a sur
pat peste el, fapt care i-a provocat moar
tea. Spectrul morții pentru cei care 
locuiesc în imobilele dezafectate din Uri
cani sau care ajung în zona respectivă ca 
simpli trecători, este prezent de ani în
tregi.

Polițiștii ancheteză circumstanțele 
care au dus la moartea minorului, precum 
și stabilirea vinovaților. Din primele cer
cetări se pare că blocul a fost vândut de 
administrația locală unei firme clujene, ia 
prețul de 150.000 de lei. “Primăria Uri
cani a vândut imobilul firmei clujene. în 

de Poliție Hunedoara, împreună cu parte
nerii săi a organizat evenimentul de la ora 
9 la 11, timp în care circulația rutieră a fost 
blocată între Piața Victoriei și Piața Unirii 
Simularea s-a adresat în special liceenilor 
din clasele XI -XIII de la Colegiul Tehnic 
„Transilvania” Deva, viitori șoferi profe
sioniști, dar și populației din municipiul 
Deva care a fost prezentă la manifestare.

Inconștiență la 
volan

Se pare că fiarele contorsionate re
zultate în urma exercițiului demonstrativ, 
precum și “victimele” care au avut de su- 

zonă nu am găsit nicio plăcuță care să 
arate că ar fi proprietatea cuiva și nici 
vreun semn care să arate că este interzis 
accesul în incinta imobilului”, a declarat 
Dănuț Mocanu, șeful Poliției din Uricani. 
Paramedicii au încercat să îl readucă pe 
micuț la viață prin resuscitare, preț de mai 
multe minute. Copilul a murit în drum 
spre spitalul din Uricani.

Blocuri care 
își așteaptă 
victimele

în ciuda riscului jminent de pră
bușire a mai multor imobile, autoritățile

ferit în urma accidentului nu i-au 
impresionat prea mult pe Florin A., 
de douăzeci și patru de ani, din ju
dețul Cluj și pe Florin C. din Deva, 

în vârstă de treizeci și patru de ani, care la 
câteva ore de la simularea accidentului ru
tier, cu o inconștiență deplină au pus în pe
ricol, nu numai viața lor, ci mai ales a celor 
care au avut ghinionul de a se afla pe ace
lași drum public, fie ei pietoni sau șoferi. 
Florin C. a fost prins șofând beat pe strada 
Mihail Kogălniceanu, de agenții de poliție 
de la Biroul de Ordine Publică Urban. Ce
lălalt șofer, Florin C. a fost surprins de po
lițiști conducând un autoturism pe strada 
Nicolae Bălcescu din Deva, având la 
“bord” o concentrație alcoolică de 0,65 mg 
la litru, în aerul expirat.

Maria Florescu

locale nu au luat de-a lungul anilor niciun 
fel de măsură pentru a consolida clădirile 
din Uricani, pe motiv că nu sunt bani la 
bugetul local. în luna august a anului 
2005, locatarii unui bloc din apropierea 
primăriei au fost evacuați, pentru ca la 
două zile blocul în care locuiau să se pră
bușească. în localitate există aproximativ 
unsprezece blocuri care sunt construite în 
perioada 1950- 1973. De atunci ele nu au 
fost consolidate niciodată. Primăria din 
Uricani s-a mulțumit, în ultimii douzeci 
de ani, doar să vândă investitorilor pe bani 
buni ruinele în care cândva trăiau mineri.

Maria Florescu
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Ovidiu Hada - huiduit la Zilele Hunedoarei 
e^> Să fie oare o cușcă din cutii de carton

singura construcție ilegală nedemolată din Hunedoara?

Primăria Hunedoara a pierdut procesul
în cazul
Primăria Hunedoara a pierdut 
procesul cu Katalina Lazăr, 
persoana care a fost sancțio
nată contravențional pentru că 
a construit „ilegal” cușca unui 
câine comunitar. într-un 
„Drept la replică” trimis re
dacției noastre, primarul Ovi
diu Hada ne acuză că am fi 
deformat realitatea și că drep
tatea e de partea subordonați
lor săi. Judecătorii sunt însă 
de altă părere. Magistrații Ju
decătoriei Hunedoara au hotă
rât, în ședința publică din 16 
octombrie, că amenda aplicată 
de polițiști în acest caz este ne
legală.

După cum vă informam în ediția 
din 14 octombrie a Glasului Hunedoa
rei, angajații Primăriei Hunedoara au 
identificat o construcție ilegală care 
aduce grave prejudicii orașului: Cușca 
din carton în care domiciliază, abuziv 
și ilegal, o cățea comunitară. Construc
torul imobilului, Katalina Lazăr, a în
casat o amendă în valoare de 200 de lei 
pentru că a ridicat “clădirea” pe dome
niul public al municipalității. Cușca, a 
afirmat femeia, a fost amplasată pe un 
teren privat, cu acordul proprietarului. 
Katalina Lazăr a câștigat procesul cu 
primăria.

„cușca Lindei”
Un litigiu de mândră 
minune

Când am decis să publicăm po
vestea cutiilor de carton în care doarme 
Linda, câinele comunitar care îi preo
cupă atât de mult pe edilii Hunedoarei 
încât s-a ajuns la judecată, ne-a cucerit 
ridicolul situației. Să fie oare o cușcă 
din cutii de carton singura construcție 
ilegală nedemolată din Hunedoara? Să 
fie oare Linda singurul câine comunitar 
care nu și-a rezolvat problemele cu do
miciliul?

Părerile
sunt împărțite

în „Dreptul la replică” al prima
rului Ovidiu Hada se arată că: „încă din 
cursul anului trecut persoana în cauză 
(Katalina Lazăr, n.red.) a fost averti
zată, atât verbal, cât și în scris (procesul 
verbal seria PC nr. 003820/06.11.2008), 
în legătură cu faptul că săvârșește o ile
galitate prin faptul că amenajează pe 
zona verde un adăpost pentru un câine 
comunitar însă dânsa a persistat în ac
țiunea sa”. Polițiștii spun că este vorba 
de o zonă verde, în timp ce locuitorii 
zonei și proprietarul terenului pe care a 
fost amplasată cușca spun că Linda nu 
ocupa domeniul public.

Primăria lucrează 
„cu ridicata”

Primăria ne anunță că „în repe
tate rânduri agenții comunitari au fost 
sesizați de către diverși cetățeni despre 
faptul că „Linda cea blândă” este foarte 
agresivă și au fost atacați de către 
aceasta, astfel încât în luna august a 
acestuia an, după mai multe avertis
mente verbale dânsa a fost din nou 
avertizată în scris (procesul verbal seria 
PC nr. 5178/22.08.2009). Cum ar fi tre
buit să reacționeze agenții comunitari, 
să ridice din umeri și să întoarcă spatele 
sau să treacă liniștiți mai departe?”. 
Deși medicul veterinar care a consultat 
cățeaua și cetățenii din zonă spun că 
Linda nu este un animal agresiv, să pre
supunem că primarul are întotdeauna 
dreptate. în această situație, desigur, 
agenții nu trebuie „să ridice din umeri” 
ca să nu li se smintească epoleții, dar 
era de datoria autorității publice locale 
să „recolteze fiara” și să o cazeze la 
Grădina Zoologică, loc special amena
jat pentru animalele agresive. Dacă in
formația este corectă și Primăria a fost 
sesizată în legătură cu faptul că Linda 
este pericol public, atunci partea 
aceasta din dreptul la replică trebuie re- 
tumată integral Primăriei: „Dacă o per
soană poate fi scuzată de faptul că nu 
cunoaște o prevedere legală, persoana 
care săvârșește în mod repetat aceeași 
contravenție, deși a fost avertizată atât 
verbal, cât și în scris, în repetate rânduri

în legătură cu aceasta, nu dă dovadă 
decât de rea-voință și refuz de respec
tare a legislației în vigoare”. Reprezen
tanții primăriei au știut de un an că 
siguranța locuitorilor este pusă în peri
col de un câine agresiv și - în loc să ri
dice câinele de pe stradă - s-au 
mulțumit să-i demoleze cușca, să-l lase 
fără casă, pe drumuri...

Ne cerem scuze, 
dar din alte pricini

Primarul Hada ne mai spune că: 
„Rămâne în continuare conținutul pro
fund tendențios al articolului la adresa 
Primarului municipiului Hunedoara, a 
instituției pe care o conduce și a agen- 
ților comunitari care fac eforturi con
stante pentru impunerea respectării 

legislației la nivelul acestei localități. 
Pentru aceste motive vă solicităm să vă 
cereți scuze în publicația dumneavoas
tră Primarului municipiului Hunedoara 
și personalului Poliției Comunitare a 
municipiului Hunedoara pentru acuza
țiile nefondate la adresa acestora, pre
cum și cetățenilor acestei localități 
pentru că i-ați dezinformat în legătură 
cu situația .prezentată prin omiterea 
unei părți importante a informațiilor la 
care ați avut acces în legătură cu 
aceasta”.-

în aceste condiții, ne cerem 
scuze față de cetățenii Hunedoarei pen
tru că nu am reușit să publicăm toate 
petițiile lor formulate împotriva Primă
riei Hunedoara, dar tragem nădejde că 
nu e totul pierdut și mai este timp!

Marcel Bot

Primarul Ovidiu Hada nu afăcut față huiduielilor

Hada, Țociu și Palade...
Sâmbătă seara, primarul 

Hunedoarei Ovidiu Hada și-a 
făcut apariția pe scenă alături de 
îndrăgiții actori Romică Țociu și 
Cornel Palade, pentru a saluta 
publicul prezent la petrecerea 
hunedoreană. Reacția publicului 
nu a fost una satisfăcătoare pen

tru primarul Hada. Datorită hui
duielilor din public, el și-a mini
malizat discursul și a părăsit 
scena în mai puțin de cinci mi
nute, lăsându-i pe cei doi artiști 
să își continuie programul.

Pentru că tot suntem 
aproape de prezidențiale, iar pro-

4
blemele politice sunt la tot pasul, 
Țociu și Palade, care și-au arătat 
talentul pe scena din fața Casei 
de Cultură din Hunedoara, au 
scăpat printre versuri și glume la 
adresa situației politice actuale.

Georgiana Giurgiu

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Primarul Hada nu ne dă voie
să îi spunem „măi bădărane”

... și după ce explorează „ce su
flet murdar” trebuie că avem, Hada ne 
arată (Hă, hă, hă, hă) ce mult îi plac 
glumele lui. Primarul ne povestește 
cum a făcut el mișto de o tânără jurna
listă. „Discuția s-a purtat pe holul de 
la parterul clădirii Primăriei. Pentru 
clarificarea situației am solicitat să se 
prezinte și să participe la discuție și 
Directorul Poliției Comunitare. La un 
moment dat, colega dumneavoastră a 
scos din geantă un aparat de fotogra
fiat cu intenția clară de a-mi face o fo

tografie. în acel moment, ușor amuzat 
și zâmbind, repet, zâmbind, i-am spus 
colegei dumneavoastră: „Atenție cu 
aparatul foto în instituție, uite domnul 
Director este de față.”. Acesta, sesi- 
zându-mi tonul glumeț, mi-a preluat 
ideea și a continuat în aceeași notă ve
selă „în incinta Primăriei aparatele 
foto și video se utilizează numai cu 
aprobarea conducătorului instituției”, 
adică eu, care eram de față. (E bună 
chestia cu “conducătorului - eu”, e 
luată direct din “UIE”, n.n.) Apoi, 

când colega dumneavoastră a îndrep
tat aparatul foto către dânsul, acesta i- 
a solicitat: „Te rog, domnișoară, nu pe 
mine, nu am eu față de apărut la ziar.” 
(Fața e bună, obrazul e defect, n.n.) 
Puteți observa, chiar și dumneavoas
tră, limbajul neprotocolar folosit pe 
timpul acestei discuții Intenția noastră 
a fost aceea de a destinde atmosfera, 
de a crea acel climat necesar unei co
municări cât mai libere, mai lipsită de 
formalism. Este posibil ca fiind b în
ceput de carieră, plină de emoții, tâ

năra dumneavoastră colegă să nu fi se
sizat tonul glumeț folosit, pentru că, 
aflându-ne la o distanță de jumătate de 
metru, un ziarist profesionist ar fi în
trebat pe loc: „Permiteți o fotogra
fie?”, lucru care nu v-a întâmplat. De 
curiozitate, întrebați pe colega dum
neavoastră dacă i s-a comunicat ce 
sancțiune ar primi dacă folosește apa
ratul foto. Nici vorbă de așa ceva. Pen
tru că dacă nu ar fi fost o glumă 
Directorul Poliției Comunitare i-ar fi 
spus: Dacă folosești aparatul foto ești 
pasibilă de a fi sancționată cu amendă 
de la ... până la..... ori nu s-a în
tâmplat așa ceva”. (Foarte tare! Pe 
mine m-a dat gata aia cu: “Permiteți o 
fotografie?”).

Mai b vale, Hada ne spune că 
hunedoremi sunt niște străini pentnr 
Primăria iui și că: “Regulile elemen

tare de conviețuire spun că dacă intri 
într-o casă străină, întrebi din start 
care sunt regulile casei și din politețe 
și bun-simțwte străduiești să le res
pecți”. Apoi, primarul ne bate obrazul 
cn: “Oricum, n-aș da educația mea pe 
a dumneavoastră. Măcar că eu ca ne- 
profesionist intr-ale scrisului încă mai 
cunosc despărțirea în silabe, lucru care 
se pare că dumneavoastră vă cam 
scapă”. Lăsând b o parte faptul că 
educația se dobândește, nu se dă și nu 
se b precum râia, i-aș recomanda 
“educatului" Hada să apeleze la un 
profesionist (cum este domnul 
Cbioru* Corectoru’j atunci când vrea 
să își etaleze cunoștințele de limbă. în 
articolul b care se face referire au scă
pat trei greșeli, însă cea cu despărțirea 
m silabe nu e una din ele. Din simplul 
motiv că această regulă nu mai există.
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După șase ani de documentare și redactare, "Dracula: The L n-Dead" a fost lansată la finele
cj> lui septembrie în Marea Britanic și Irlanda și, de curând, în Franța, Canada și Statele Unite.

Până acum, drepturile de traducere au fost vândute pentru 17 limbi și 24 de țări.

Nicolas Cage e aproape falit
Nicolas Cage își dă managerul în 
judecată. Actorul, care se află într-o 
situație financiara aificilă, își acuză 
fostul manager că i-a recomandat 
investiții riscante, care s-au soldat 
cu pierderi catastrofale. Cage a 
depus o plângere în acest sens la un 
tribunal din Los Angeles.

Actorul explică în plângerea depusă că 
nu și-a dat seama de gravitatea situației decât 
după ce l-a concediat pe fostul său manager, 
la începutul lui 2009. Nicolas Cage îi mai im
pută fostului său manager și responsabilitatea 
pentru o restanță de șase milioane de dolari la 
plata impozitelor. în aprilie, actorul a anunțat 

că a vândut un castel pe care îl deținea în Ger
mania Dentru că "nu și-l mai putea permite" 
din cauza crizei economice.

în cei 20 de ani de carieră, Nicolas 
Cage, în vârstă de 45 de ani, a realizat peste 
40 de filme, printre care se numără "Părăsind 
Las Vegas" (1995), care i-a adus un premiu 
Oscar pentru interpretare, și "Suflet sălbatic" 
(1990), în regia lui David Lynch, recompen
sat cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la 
Cannes.

Nicolas Cage a terminat de curând fil
mările pentru "The Sorcerer's Apprentice". Pe 
numele său real Nicholas Coppola, actorul a 
adoptat un pseudonim pentru a evita asocie
rea sistematică cu celebrul său unchi, regizo
rul Francis Ford Coppola.

Dracula e la mare căutare Megan Fox e cea mai sexy actriță
Dacre Stoker, strănepotul lui Bram 
Stoker, autorul romanului "Dracula ” 
lansat în urmă cu mai bine de un secol, 
a scris o continuare a poveștii, care a 
fost lansată deja în mai multe țări, sub 
numele "Dracula: The Un-Dead". Ca
nadianul Dacre Stoker,- în vârstă de 51 
de ani, a avut ideea acestei continuări 
"oficiale" a romanului lui Bram Stoc
ker în 2003, în urma unei întâlniri cu 
Ian Hoit, în vârstă de 39 de ani, pasio
nat de stilul gotic și vampiri.

"Dracula cu care facem cunoștință în pre
zent este extrem de diferit de cel al lui Bram Sto
ker, am vrut să revenim la povestea originală", a 
explicat Hoit, vineri, la Paris, în cadrul unui eve
niment de prezentare a cărții. în căutarea scriito

rului potrivit pentru a continua povestea, Hold s- 
a lovit de refuzul altor descendenți ai scriitorului 
irlandez înainte de a-1 găsi pe Dacre, fost membru 
al echipei canadiene de petatlon și profesor de 
educație fizică în Carolina de Sud.

După șase ani de documentare și redactare, 
"Dracula: The Un-Dead" a fost lansată la finele lui 
septembrie în Marea Britanie și Irlanda și, de cu
rând, în Franța, Canada și Statele Unite. Până 
acum, drepturile de traducere au fost vândute pen
tru 17 limbi și 24 de țări. Romanul reprezintă o 
versiune modernă a aventurilor contelui Dracula, 
resuscitând mitul cunoscutului vampir. Bram Sto
ker (1847-1912) l-a folosit ca sursă de inspirație 
pentru romanul său publicat în 1897 pe Vlad 
Țepes. Acțiunea din "Dracula: The Un-Dead" se 
derulează în 1912, la 25 de ani după finalul aven
turilor descrise în romanul lui Bram Stoker,

Decese înfricoșătoare la Londra și Paris și 
o vânătoare de vampiri la scară europeană arată 

teroarea pe care o răspândește "prințul 
întunericului".

în carte, autorii au introdus noi 
personaje, între care un inspector de po
liție și "o contesă vampir lesbiană". în 
plus, ei au folosit pentru cartea lor 124 
de pagini din notele scrise de Bram Sto
ker pentru un posibil viitor roman.

Dacre Stoker a obținut permisiu
nea celorlalți descendenți ai scriitorului 
pentru a face din Bram, strămoșul lor 
comun, unul dintre personajele cărții 
sale, lucru care permite urmării romanu
lui "Dracula" să se prezinte drept "sin
gura lucrare de ficțiune susținută de 
familia creatorului lui Dracula". Numele 
romanului lui Dacre Stoker ar fi trebuit 
să fie cel al originalului scris de Bram 
Stoker, însă titlul romanului apărut în 
urmă cu mai bine de un secol a fost 
schimbat în "Dracula" de un editor.

Megan Fox, vedeta feminină a seriei "Trans
formers", și Johnny Depp au fost votați cei mai sexy 
actori de la Hollywood, într-un sondaj efectuat în 
rândul cinefililor din toată lumea de către Empire 
Magazine. în urma sondajului au fost alcătuite două 
clasamente, unul al actrițelor și unul al actorilor, fie
care cu câte 50 de locuri.

Lidera topului feminin, bruneta Megan Fox 
are 23 de ani și va putea fi (re)văzută, și pe marile 
ecrane din România, în thrillerul cu accente comice 
"Jennifer's Body", care va rula din 30 octombrie.

"Nu cred că am șanse la Oscar prea curând. 
Nu sunt, totuși, Meryl Streep", recunoaște Megan 
Fox, în ciuda faptului că, potrivit realizatorilor son
dajului, ea nu intră în categoria actrițelor care prind 
roluri importante doar datorită înfățișării. Pe locul 2 
în topul actrițelor se află Angelina Jolie, o prezență 
obișnuită în astfel de clasamente, iar ultima pe po
dium este actrița de origine franceză Emma Watson, 
cunoscută pentru rolul din seria "Harry Potter", care, 
la 19 ani, are deja în palmares trei premii și nouă 
nominalizări pentru interpretare.

La 46 de ani, Johnny Depp rămâne și el, ca 
și Jolie, o prezență constată în topurile frumuseții 
V.I.P.. Practic, este imposibil de găsit un clasament 
de gen care să îl ocolească. Din martie 2010, fanii 

Elena Băsescu se mărită

Fiica cea mică a președin
telui ar fi acceptat cererea în că
sătorie a omului de afaceri 
Bogdan Ionescu. EBA a fost ce
rută de nevastă în mod romantic, 
sub clar de lună, lângă Tumul 
Eiffel. Și ar fi acceptat, după cum 
arată inelul de logodnă cu dia
mant pe care îl poartă de câteva 
zile. Cu doi ani mai mare decât el, 
Elena (29 de ani) l-a cunoscut pe

omul de afaceri Bogdan Ionescu 
(27 de ani), numit și Syda, în 
urmă cu șase luni. Apropiații lor 
susțin că familia prezidențială s- 
ar fi întâlnit în nenumărate rân
duri la Paris cu părinții lui 
Bogdan Ionescu, de altfel parte
neri vechi de afaceri. "Viața mea 
privată este viața mea privată și 
nu mă justific în fața nimănui", a 
declarat însă Elena. EBA s-a des
părțit în 2006, după o relație de 
trei ani, de jurnalistul monden 
Radu Prunaru. Capul de afiș l-a 
ținut însă povestea sa de iubire cu 
Andrei Hrebenciuc, fiul liderului 
PSD, Viorel Hrebenciuc. Poves
tea a dobândit valențe de „Romeo 
și Julieta”, în condițiile în care 
părinții lor erau dușmani politici. 
Și nu s-au menajat deloc în a se 
ataca. „Nici măcar rudă prin 
alianță nu pot fi cu un astfel de

din România ai ac
torului îl vor putea 
vedea în cea mai 
recentă colaborare 
a sa cu regizorul 
Tim Burton, ecra
nizarea "Alice in 
Wonderland", în 
care Depp joaoă 
rolul Pălărierului 
Nebun. Locul doi 
în topul frumuseți
lor masculine de la 
Hollywood este 
ocupat de britani
cul Robert Pattinson, în vârstă de 23 de ani, care și-
a câștigat celebritatea datorită rolului de vampir din 
"Twilight", unul dintre succesele de casă din 2009. 
Al treilea în clasament este Robert Downey Jr., eter
nul copil-minune de la Hollywood, care, între timp, 
a ajuns la 44 de ani și pare să fi ieșit din capcana vi
ciilor, cel mai serios dușman al carierei sale. Soț 
Angelinei Jolie, Brad Pitt, se află pe locul patru, de- 
vasându-i însă pe Christian Bale, Hugh Jackman și 
George Clooney.

om. Mă vedeți pe mine negociind 
cu un șobolan rozaliu cum este 
Viorel Hrebenciuc?", afirma șeful 
statului în acea perioadă. Nici pe- 
sedistul nu i-a rămas dator, fiind 
unul din artizanii suspendării sale 
în 2007. Elena Băsescu și Andrei 
Hrebenciuc s-au despărțit în iama 
anului 2008, chiar în noaptea de 
Revelion, la Paris, pentru ca apoi 
să se împace și să se despartă din 
nou, de data asta definitiv. Ideea 
unui mariaj nu a lipsit nici ea, 
fiind sugerată de un apropiat al 
lui Hrebenciuc senior, Gigi Be- 
cali, care s-ar fi oferit să le fie 
naș. Povestea s-a terminat totuși 
cu un mic scandal: EBA l-a atacat 
pe Viorel Hrebenciuc, după ce 
aceasta ar fi sugerat că între sora 
sa Ioana și baronul PSD de Vran- 
cea, Marian Oprișan, ar exista o 
legătură.

Am pierdut Cănish în Hunedoara, zona centrală, 
care suferă de o boală cronică și necesită 

îngrijiri medicale periodice.
în ziua dispariției avea la gât o zgardă roșie.

Ofer recompensă 100 EURO. 
Răspunde la numele de LEO.

Cei care îl găsesc, 
rog să mă contacteze 

la numărul de telefon: 0764.450.826
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“Aici am învățat să-mi respect părinții de neant și să nu uit că rădăcinile mele sunt în ace- 
& lași pământ eu rădăcinile celui mai bătrân zeu al locului: Gorunul tui Horea. *’

Mircea Vaida-Voevod

Colegiul Național „Avram Iancu”
din Brad a fost în sărbătoare
Vineri s-au încheiat manifestările 
dedicate sărbătoririi a 140 de ani 
de la întemeierea Colegiului Na
țional „Avram Iancu ” din Brad. 
Pe parcursul unei săptămâni s-au 
desfășurat diverse acțiuni cu ca
racter omagial în cinstea institu
ției de învățământ brădene: luni 
au avut loc activități organizate 
de profesori și elevi pentru cu
noașterea istoriei școlii și a locu
rilor, marți și miercuri a fost 
organizată o expoziție de docu
mente, publicații și arte vizuale, 
iar joi au avut loc competiții spor
tive la handbal, fotbal, baschet și 
șah.

Aniversarea unei 
școli de prestigiu

Vineri a fost o „zi plină” la co
legiul brădean. La ora 9, sala de sport 
era neîncăpătoare pentru mulțimea de 
oficiali, dascăli, elevi, părinți și invitați 
prezenți la sărbătoare. După un Te 
Deum oficiat de preoții Bradului, în 
frunte cu părintele protopop loan Jorza, 
au luat cuvântul pe rând gazde, oficiali, 
dascăli; oameni de cultură și elevi. Au 
cuvântat o serie de reprezentanți ai in
stituțiilor publice: Costel Avram - vice
președintele Consiliului Județean, 

Dorin Gligor - Prefectul județului, Ale
xandru Lăutaru - inspector șef al In
spectoratului Școlar Județean 
Hunedoara, Florin Cazacu - primarul 
municipiului Brad, Gheorghe Falcă - 
primarul Aradului, prof. dr. Sorin Bul- 
boacă de la Universitatea „Vasile Gol- 
diș” Arad. O notă distinctă au făcut 
prefectul Gligor și primarul Falcă, care 
au întrerupt șirul discursurilor solemne 
prin alocuțiuni sentimentale izvdrâte 
din amintirile anilor de liceu petrecuți 
la Brad.

Ctitori, dascăli 
și elevi

Istoria mai mult decât seculară 
a școlii și evocarea personalităților care 
au predat ca dascăli la Brad a fost pre
zentată cu erudiție de profesorul Dorin 
Crișan. O nouă ediție a monografiei 
Colegiului a fost lansată de profesorul 
Romulus Neag, unul dintre autorii vo
lumului. Au rostit cuvinte calde oameni 
de cultură, foști elevi ai liceului, pre
cum Felicia Moșneag, poetă și scrii
toare cunoscută sub pseudonimul literar 
de Sânziana Batiște, sau Mircea Vaida- 
Voevod, poet, eseist și istoric literar. A 
urmat dezvelirea și sfințirea plăcilor cu 
numele ctitorilor Gimnaziului Ortodox 
Român de la Brad, amplasate deasupra 
busturilor din holul central al colegiu
lui: loan Pipoș, Ibsif Hodoș, Amos

Frâncu, Iosif Bașa, Andrei Șaguna. Ma
nifestările s-au încheiat printr-un spec
tacol artistic realizat de elevii 
colegiului. Reușita deplină a sărbătorii 
a fost asigurată de corpul profesoral de 
la „Avram iancu”, sub îndrumarea di
rectorului Gavrilă Pașcu.

Cătălin Rișcuța

Mircea Vaida- Voevod,
poet, eseist și istoric literar: „Mă 

^întorc la Brad ca și cum m-aș 
întoarce într-o veche mină ro
mană, în care fiecare pas poate 
fi un an sau un veac. Faptul că 
Avram Iancu tuteleză istoria 
acestei școli e pentru mine mai 
mult decât o legendă, e nu doar 
o întoarcere în trecut, dar și o 
trecere spre viitor. Aici am învă
țat să-mi respect părinții de 
neam și să nu uit că rădăcinile 
mele sunt în același pământ cu 
rădăcinile celui mai bătrân zeu 
al locului: Gorunul lui Horea”.

Florin Ștefan, profesor, doctor în istorie: „La 140 de ani de 
existență, Colegiul Național „Avram Iancu " rămâne forul cultural 
care exprimă continuitatea cu momentul fondator, reprezentând 
aspirațiile comunității din Țara Zarandulului către modernizarea 
socială și instituțională”.

Bogdan Stana, elev clasa a Xl-a B: „Sunt mândru că învăț 
la asemenea colegiu ”.

Fotbal
Locul I Colegiul Național „Avram Iancu” Brad; 
Locul II Grupul Școlar „Crișan” Crișcior

Handbal fete
Locul I Colegiul Național Sportiv „Cetate” 
Deva”;
Locul II Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei

Rezultate la competițiile sportive:
Baschet băieți
Locul I Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva;
Locul II Colegiul Național „Avram Iancu” Brad

'A
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uAm senzația că domnul Antonescu vrea să-l folosească pe Iohannis 
& și ca agent electoral pentru propria campanie. "

>=î> Mircea Geoană

Lucian Croitoru se familiarizează cu Guvernul
Premierul desemnat Lucian Croitoru a declarat că are 

o "soluție de rezervă" pentru cazul în care partidele din Opo
ziție nu vor să participe la formarea unui Cabinet condus de 
el, dar această soluție nu reprezintă renunțarea la mandatul 
de premier desemnat. "în cazul în care nu vor participa (par
tidele de Opoziție - n.r.) la formarea Guvernului, voi avea o 
soluție de rezervă. Nu v-o divulg", a spus Croitoru, care a 
precizat însă că nu este vorba de depunerea mandatului. Croi
toru a evitat totodată să spună dacă va forma un Guvem de 
tehnocrați sau de oameni politici și a arătat că în funcție de 
propunerile partidelor va stabili lista cu membrii Cabinetului.

Premierul desemnat a subliniat însă că nu are un man
dat anume și prima sa variantă o constituie consultarea par
tidelor. "Nu am mandat din partea cuiva, este ceea ce vreau 
eu să fie și acest lucru îl voi spune liderilor de partid. Prima 
opțiune este să discut cu liderii de partid să spună exact ce 
propuneri au, dacă au", a mai spus Croitoru. Deasemenea, 
Lucian Croitoru, a anunțat în cadrul aceleași conferințe pro
gramul consultărilor convenite cu liderii partidelor mențio
nând că a avut convorbiri telefonice cu liderii partidelor 
parlamentare și cu cel al grupului minorităților naționale.

"Aceste consultări vor avea loc probabil în zilele de 
luni și marți", a spus el, precizând că mențiunea "porbail" se 
referă la faptul că a agreat cu liderul PSD, Mircea Geoană, 
să-i facă o propunere privind ora la care să aibă loc întâlnirea, 
iar acesta să confirme în cursul zilei de duminică.

El a anunțat că propune ca luni la 11 să aibă o întâl
nire cu liderii PSD-PC, dacă Mircea Geoană și Danilea Popa 
vor fi de acord, la sediul unuia dintre partide. Premierul des
emnat a precizat că, exceptând data incertă a întâlnirii cu 
PSD și PC, programul întâlnirilor este următorul:

LUNI, 19 octombrie:
ora 14 - întâlnire cu PD-L, la sediul partidului,
ora 16 - întrevedere cu PNL, de asemenea la sediul 

formațiunii,
ora 18 - întâlnire cu liderul grupului minorităților na

ționale, la Parlament.
MARȚI, 20 octombrie
ora 14 - întâlnire cu liderii UDMR, la sediul forma

țiunii.
El a menționat că va discuta cu liderii partidelor des

pre propunerile pe care aceștia vor să le facă.

Boc și Blaga^^^ 
la videoconferm racu prefecții

Băsescu va pleca pe mare 
dacă nu câștigă alegerile

Premierul Boc a cerut, sâm
bătă, prefecților să respingă 
dezinformările privind noua 
lege a pensiilor, afirmând că 
ele apar înaintea campaniei 
electorale, iar ministrul In
ternelor, Vasile Blaga, a re
comandat responsabililor cu 
ordinea publică să evite con
tactele cu oameni politici în
aintea alegerilor.

"Aș vrea să respingeți toate 
dezinformările care au loc și care se 
proferează de unii sau alți politicieni 
sau nu numai. în privința vârstei de 
pensionare, pentru că am văzut că 
este o manipulare și'dumneavoastră 
trebuie să informați corect opinia 
publică: până în 2015, potrivit legii 
în vigoare, vârsta de pensionare va 
ajunge la 65 de ani la bărbați, 60 de 
ani la femei, repet, potrivit legii în 
vigoare, crescând cu câte trei luni pe 
an, până în 2015, actuala vârstă de 
pensionare, fără a discuta de proiec
tul de lege pe care noi l-am depus. 
Deci, cei care mai afirmă și spun că 
de mâine, dacă intră în vigoare legea 
pensiilor despre care am vorbit noi 
cei de la Guvem, se egalizează vâr
stele de pensionare, sunt mincinoși! 
Și așa să le spuneți tuturor!", le-a so
licitat premierul prefecților.

Boc a adăugat că asemenea 
dezinfomări vor să introducă o 
"anumită stare" în rândul pensiona
rilor și a pus aceste dezinformări pe 
seama pre-campaniei electorale. 

"Fiind o perioadă de pre-campanie, 
foarte mulți încearcă să dezinfor
meze opinia publică, să dezinfor
meze pensionarii cu privire la 
politica Guvernului", a spus Boc. El 
a mai cerut ca prefecții să infomeze 
cetățenii că din recalcularea pensii
lor speciale și a pensiilor parlamen
tarilor rezultă o economie la buget 
de 500-800 milioane euro pe an, 
care pot fi utilizați la plata pensiei 
sociale minime și la mărirea celor- 
late pensii.

Blaga le cere 
prefecților să evite 
întâlnirile 
cu oameni politici

Ministrul interimar al Admi
nistrației și Internelor a făcut, la rân
dul său, o prezentare a măsurilor 
necesare pentru buna organizare a 
alegerilor prezidențiale și a solicitat 
reprezentanților structurilor de or
dine din teritoriu să dea dovadă de 
"echidistanță politică", evitând întâl
nirile cu oamenii politici și limi- 
tându-le doar la relațiile de serviciu. 
"Rugămintea pe care o am la dum
neavoastră este să încercați menți
nerea unui climat de normalitate in 
perioada următoare pentru a elimina 
orice suspiciuni vehiculate, fapt care 
să dovedească în continuare echidis
tanța politică de care a dat dovadă în 
permanență Ministerul Administra
ției și Internelor. De aceea am și ru
gămintea să evitați în această 
perioadă întâlnirile cu oameni poli
tici, să le faceți numai în exercitarea 
sarcinilor de serviciu", a solicitat 
Vasile Blaga. Premierul Emil Boc a 
convocat, sâmbătă, la Palatul Victo
ria, o videconferință cu prefecții, 
pentru a discuta despre pregătirea 
alegerilor prezidențiale, asigurarea 
măsurilor necesare pentru sezonul 
rece și situația plăților din agricul
tură. La videoconferință au mai luat 
parte miniștrii: Adriean Videanu și 
Radu Berceanu.

Traian Băsescu spune că va pleca un an pe mare 
dacă nu va câștiga alegerile prezidețiale. Recunoaște însă 
că încă un mandat îl va face mai înțelept. "Dacă termin 
acum în decembrie, marea mea dorință este să mai plec 
un an pe mare. Mi-e dor de mare. Dacă mai stau cinci 
ani, o să rămân doar înțelept după două mandate", a de
clarat Băsescu.

Nemulțumit de faptul că nu și-a atins toate obiec
tivele, șeful statului își dorește încă un mandat. "Și eu am 
crezut că este mai ușor și acum am înțeles foarte bine de 
ce Emil Constantinescu a spus "m-a înfrânt sistemul". Eu 
nu vreau să mă las înfrânt de sistem. Nu l-am înfrânt nici 
eu pe el și nici el pe mine", a mai spus președintele.

Cu toate acestea, președintele recunoaște că func
ția de comandant de navă i-a adus mai multe satisfacții 
decât cea de șef al statului.

Geoană îl critică pe Antonescu
Președintele PSD, Mircea 
Geoană, l-a criticat pe lide
rul PNL, Crin Antonescu, 
pentru declarațiile potrivit 
cărora îl va desemna pe 
Klaus Iohannis premier 
dacă va deveni șef al statu
lui, spunând că are senzația 

că liberalul vrea să-l folo
sească pe Iohannis ca agent 
electoral pentru campanie. 
Mircea Geoană a făcut de
clarația aceasta la emisiu
nea "După 20 de ani", 
difuzată duminică dimineață 
de Pro TV.

Liderul PSD a fost întrebat în 
emisiune cum comentează faptul că 
liderul PNL, Crin Antonescu, a 
anunțat că edilul Sibiului, susținut 
de PNL, PSD, UDMR pentru func
ția de premier, este și persoana pe 
care intenționează să o nominali
zeze ca premier dacă va câștiga ale
gerile prezidențiale, menționează 
sursa citată. "Pe Iohannis îl sprijin 
din toată inima, dar domnul Anto
nescu face aceeași greșeală pe care 
i-o reproșăm cu toții domnului Bă
sescu. Un președinte nu poate să 
spună înainte să constate o majori
tate și înainte să se consulte cu par
tidele cine va fi prim-ministru. Arr 
senzația că domnul Antonescu vrei 
să-l folosească pe Iohannis și ci 
agent electoral pentru propria cam 
panie", a răspuns Geoană.

Candidatul PNL pentru ale 
gerile prezidențiale, Crin Anto 
nescu, a afirmat sâmbătă la Ploiești 
că atunci când spune că îl va des 
emna pe Klaus Iohannis pentn 
funcția de prim-ministru, dacă el v; 
fi ales președinte se bazează pi 
"majoritatea deja formată în spriji 
nul acestei formule".
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Autoritățile americane au anunțat că România a avut o rată de refuz a vizelor SUA de 26,3% în anul 
fiscal 2009, în creștere cu 1,3% față de anul precedent. In aceste condiții, MAE român a anunțat o 
serie de măsuri pe care intenționează să le ia pentru ca România să poată fi inclusă în VWP.

Discuții pentru semnarea Convenției de mic trafic cu România
Astăzi, 19 octombrie, vor avea loc la Chișinău negocieri 

la nivel de directori generali pe marginea Acordului privind 
micul trafic de frontieră, a declarat purtătorul de cuvânt al Mi* 
nisterului de Externe, Alin Șerbănescu. La rândul său, Guvernul 
de la Chișinău, a aprobat "Proiectul privind inițierea negocierilor 
cu România" pentru semnarea Convenției de mic trafic la fron
tiera cu România. "Este un document standard, comunitar, care 
va facilita trecerea frontierei pentru persoanele de la granița 
moldo-romană", le-a explicat colegilor săi ministrul de externe 
Iurie Leancă.

Leancă l-a anunțat, de asemenea, pe premierul Vlad Filat 
că de luni vor începe negocierile cu partea română, însă a pre
cizat că partea moldoveană nu are încă lista cu localitățile be
neficiare. Premierul a cerut ca această listă să fie gata până luni 
la prânz și a întrebat dacă "lipsa unui guvern la București va in
fluența" negocierile. "Vom discuta", a răspuns șeful diplomației 
moldovene. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Filat, 
a avut joi dimineața o convorbire telefonică cu președintele Ro
mâniei, Traian Băsescu, printre temele abordate figurând și in
tenția de a deschide noi secții consulare ale României în 
Republica Moldova, precum și problema semnării Acordului 
privind micul trafic la frontier. Potrivit unui comunicat al Gu
vernului moldovean, "Vladimir Filat a optat pentru urgentarea 
lucrului în direcția respectivă și a primit asigurări din partea pre
ședintelui României că vor fi întreprinse acțiunile necesare în 
acest sens".

"Urmare a discuției dumneavoastră, domnule premier, 

cu Traian Băsescu, președintele României, s-a reacționat destul 
de prompt, iar de luni începem discuțiile", a anunțat sâmbătă în 
ședința de guvern ministrul de externe de la Chișinău, Iurie 
Leancă. Vechile autorități comuniste de la Chișinău condiționau 
semnarea convenției de mic trafic cu România de semnarea tra
tatului politic de bază și a acordului referitor la delimitarea fron
tierei, două documente aflate încă în discuție, față de care partea 
română are unele reticențe.

Noul guvern democrat-liberal venit la putere în R. Mol
dova în urma alegerilor legislative anticipate din 29 iulie și-a 
anunțat printre prioritățiile de politică externă semnarea Con
venției privind micul trafic la frontiera cu România, document 
pe care partidele ce alcătuiesc coaliția de guvernare l-au susținut 
și când se aflau în opoziție. Semnarea convenției privind micul 
trafic la frontiera cu Republica Moldova a fost inițiată de Ro- 
țnânia în martie 2008, în timpul mandatului fostului ministru de 
externe Adrian Cioroianu. România a avut această inițiativă în 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, documente si
milare fund semnate de majoritatea statelor de la frontiera UE 
cu vecinii lor imediați.

Acordul le-ar permite locuitorilor din apropierea graniței 
româno-moldovene să fie scutiți de obligativitatea vizei la tre
cerea în România, pe o distanță bine definită de la graniță. Ei ar 
primi un permis de mic trafic frontalier local, valabil pe o pe
rioadă de minim un an, cd le va permite să se deplaseze liber în 
zona prestabilită.

Cu sau fără Visa pentru e^t-europeni?
România, Bulgaria și Polo
nia își vor uni eforturile în
cercând să schimbe 
condițiile pentru includerea 
lor în programul Visa Wai
ver (VWP), a anunțat minis
trul bulgar de externe 
Rumiana Jeleva, care va 
merge în SUA anul acesta 
ventru a discuta cu autorită- 
i americane. "Bulgaria, 
înpreună cu alte țări euro
pene, precum Polonia și Ro
mânia, ai căror cetățeni au 
nevoie de vize pentru a călă- 
fori în Statele Unite, își vor 
ini eforturile pentru a în
cerca să schimbe reglemen- 
ările"pentru eliminarea 
’izelor, a spus Jeleva.

"In prezent, o țară poate fi (in- 
lusă în programul Visa Waiver - 
i.red.), dacă proporția vizelor res
pinse este mai mică de'3%, iar în 
Bulgaria este de 13%",’a declarat ea, 
recizând că 3% este "un prag foarte
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jos și trebuie schimbat". în cursul vi
zitei sale în Statele Unite, care va 
avea loc până la sfârșitul anului, Je
leva le va explica reprezentanților 
Congresului că Bulgaria depune 
eforturi pentru a reduce proporția de 
vize respinse și pentru a îndeplini 
criteriile prevăzute de programul 
Visa Waiver, precum introducerea 
actelor de identitate biometrice.

Autoritățile americane au 
anunțat că România a avut o rată de 
refuz a vizelor SUA de 26,3% în 
anul fiscal 2009, în creștere cu 1,3% 
față de anul precedent. în aceste con
diții, MAE român a anunțat o serie 
de măsuri pe care intenționează să le 
ia pentru ca România să poată fi in
clusă în VWP. "Vom continua să lu
crăm, împreună cu partenerii 
americani, astfel încât să poată fi 
identificate cauzele care au condus 
la creșterea ratei de refuz, principa
lul obstacol în calea liberalizării re
gimului de vize pentru cetățenii 
români", a asigurat purtătorul de cu
vânt al MAE Alin Șerbănescu. Un 
alt element important este nivelul de 
informare a solicitantului, potrivit 
MAE. "Suntem conștienți, în același 
timp, că rata de refuz depinde, în
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mod semnificativ, de atitudinea și ni
velul de informare al aplicanților în 
ceea ce privește exigențele procesu
lui consular american de analizare a 
solicitărilor de viză, precum și pre
vederile legislației SUA în materie", 
a spus Șerbănescu.

Un exemplu în acest sens 
este, potrivit ministerului, cel al re
venirilor repetate ale unor aplicanți 
care au fost deja respinși, deși con
dițiile relevante în ceea ce îi privește 
nu s-au modificat. Această situație 
antrenează creșterea în ansamblu a 
ratei de refuz, care se calculează prin 
raportare la numărul de aplicații res
pinse și nu la numărul de solicitanți. 
"în acest context, MAE va iniția, îm
preună cu partenerii americani, o 
campanie de informare a opiniei pu
blice pe această temă. Vom intensi
fica demersurile de promovare, la 
nivel politico-diplomatic, în benefi
ciul aspirațiilor legitime ale Româ
niei pentru liberalizarea regimului 
de vize în relația cu SUA. Vom de
rula aceste demersuri inclusiv prin 
intermediul dialogului dintre Uni
unea Europeană și autoritățile de la 
Washington", mai asigură Șerbă
nescu.

Bulgaria, Grecia, Polonia, 
Cipru și România sunt cele cinci țări 
din UE care nu sunt încă incluse în 
programul Visa Waiver, facilitate 
prin care cetățenii unei țări pot călă
tori în Statele Unite în scop turistic 
fără a avea nevoie în prealabil de ob
ținerea unei vize de intrare pe terito
riul american de la Ambasada SUA. 
Dintre cele cinci țări UE ai căror ce
tățeni au nevoie de vize pentru a 
intra în SUA, România are rata cea 
mai mare de respingere a vizelor. 
Astfel, numai 17,8% dintre bulgarii 
care au solicitat viză pentru SUA au 
fost refuzați, 1,4% dintre cetățenii 
ciprioți, 2% dintre greci și 13,5% 
dintre polonezi.

„Fiecare viață contează” - manifestare 
împotriva avortului la Madrid

Zeci de mii de oameni sunt aștep
tați la Madrid la o uriașă demonstrație îm
potriva liberalizării avortului. Guvernul 
socialist a propus o lege, care prevede că 
avortul poate fi făcut la cerere. Proiectul a 
fost aspru criticat de Biserica Catolică. 
Marșul de la Madrid este organizat sub 
motto-ul „Fiecare Viață Contează" de 40 
de asociații civile și religioase. Acestea cer 
premierului să retragă proiectul de lege, 
care liberalizează avortul. Potrivit noii pre

vederi, avortul poate fi făcut la cerere, în primele 14 săptămâni de sarcină. Pot face 
întrerupere de sarcină și adolescentele de 16 și 17 ani, numai cu acordul părinților.

Actuala lege, care datează din 1985, permite avortul doar în trei cazuri speciale: 
în caz de viol, în cazul unor anomalii genetice ale fătului sau dacă sarcina riscă sănă
tatea mamei. Această ultimă excepție este invocată pentru a justifica marea majoritate 
a avorturilor. în 2007 în Spania s-au făcut 112.000 de întreruperi de sarcini. Opinia 
publică a fost scandalizată de un caz recent, când un medic a chiuretat o femeie în luna 
a 8-a, pentru că sarcina îi punea viața în pericol. Noua lege prevede că avortul nu poate 
fi făcut mai târziu de a 22-a săptămînă de sarcină.

Sarkozy le promite 
violatorilor castrarea chimică

Franța intenționează să supună 
infractorii care comit delicte sexuale unei 
castrări chimice. Discuțiile au fost dema
rate la scurt timp după ce un violator re
cidivist a omorât recent o femeie care 
făcea jogging într-o pădure din sudul Pa
risului. Ideea este susținută și de preșe
dintele Nicolas Sarkozy. Acesta a declarat 
într-un interviu că, în conformitate cu 
noua inițiativă legislativă, infractorii care 
se fac vinovați de delicte sexuale și sunt 
considerați periculoși vor putea fi elibe
rați din detenție numai dacă acceptă să fie 
sterilizați chimic. Proiectul de lege, care 
are ca scop limitarea recidivei infractori
lor sexuali, va fi supus dezbaterii în par
lamentul francez în luna noiembrie. "Un 
infractor sexual nu va trebui să iasă din 
închisoare decât după executarea pedep
sei (...) și după ce s-a angajat să urmeze 
un tratament chimic care îi va limita libi
doul", a afirmat Sarkozy. "Este profund 
anormal să lăsăm să iasă din închisoare 
bolnavi fără să le impunem reguli foarte 
stricte, în primul rând un tratament medi
cal", a argumentat el.

în timp ce primea, la începutul 
lunii, familia lui Marie-Christine Hodeau, 
o femeie asasinată în regiunea pariziană 
de un bărbat deja condamnat pentru viol,

care beneficiase de eliberare condiționată, 
Sarkozy a anunțat un proiect de lege care 
să limiteze riscurile de recidivă. Textul va 
avea la bază un proiect de lege prezentat 
în Consiliul de miniștri în noiembrie 
2008, dar care fusese lăsat deoparte. Șeful 
statului a cerut Guvernului să adauge mă
suri pentru sporirea supravegherii infrac
torilor considerați periculoși, care ies din 
închisoare.

Castrarea chimică este un proces 
reversibil prin care este redus apetitul se
xual prin administrarea de medicamente. 
Franța, alături de alte state europene, pre
cum Suedia șau Danemarca, efectuează 
deja această procedură infractorilor care 
își dau acordul. Și Polonia a legiferat cas
trarea chimică pentru infractorii pedofili.
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n
Agenția pentru Protecția Mediului 

Hunedoara
Și

SC AGER FOREST SRL

titular al proiectului, anunță depunerea docu
mentației tehnice în vederea obținerii acor
dului de mediu pentru obiectivul “Construire 
hală producție și anexe pentru debitare buș
teni”, situat în localitatea Pojoga, nr. 88, co
muna Zam, jud. Hunedoara.

Informații privind potențialul impact 
asupra mediului, al proiectului propus, pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din 
municipiul Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, zil
nic între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara în termen 

i J- 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

angajează

vânzători volanti

Informații la telefon:

0771 677 031,
0723 071 792, 0743 058 798

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

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

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%
Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

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

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

Telefon: 0761 - 973.940

- Persoane juridice -

1 lână - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 Iei 

12 luni - 108 lei

Dețin spațiu, 80 mp. 
Doresc colaborare cu o firmă 

de mică producție pentru 
mărgele, fulare, conectori etc.

Zona Brad, 
județul Hunedoara. 

Tel. 0723 896 368

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.

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Se.

*

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

12 luni - 108 lei
Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l 
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți — în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)



Doi medaliați la Mondiale
f v Constanța bate tot în Liga Campionilor

Sport
Luni, 19 octombrie 2009

Drăgulescu și Porgras au luat medalii 
la CM de gimnastică

Sportivii români Marian Drăgu
lescu și Ana Pogras au obținut sâmbătă 
medalia de aur, respectiv medalia de 
bronz, la Campionatele Mondiale de 
gimnastică de la Londra.

Marian Drăgulescu a intrat al 
treilea în finala la sol, fiind notat cu 
15.700 și ocupând locul I din acel mo
ment. Podiumul a fost completat de 
campionul olimpic Zao Kai (15.675, 
China) și de israelianul Alexander Sha

tilov (15.575).
Gimnasta Ana Porgras a obținut 

medalia de bronz în finala la paralele, 
cu nota 14.675, la egalitate cu Rebecca 
Bross (SUA). Finala la paralele a fost 
câștigată de campioana olimpică a pro
bei, chinezoaica He Kexin, notată cu 
16.00, urmată de japoneza Koko Tsu- 
rumi (14.875).

Președintele Federației Române 
de Gimnastică, Adrian Stoica a declarat

că medalia de aur obținută de Marian 
Drăgulescu la sol este cu atât mai pre
țioasă, cu cât a învins campionul olim
pic și pe cel mondial absolut. "Marian 
a lucrat foarte bine exercițiul, a avut o 
notă mare de plecare ca dificultate, iar 
aurul obținut este cu atât mai prețios cu 
cât compania sa din finală a fost explo
zivă. A depășit campionul olimpic și pe 
cel mondial absolut.”

A doua victorie pentru HCM Constanța în Liga Campionilor
Campioana României, HCM 
Constanța, a reușit a doua vic
torie consecutivă în grupa A a 
Ligii Campionilor la handbal 
masculin, după ce a învins, 
sâmbătă seara, la Buzău, scor 
32-30 (17-16) echipa maghiară 
Pick Szeged.

La fel ca în partida cu francezii 
de la Montpellier, handbaliștii constăn- 
țeni au început foarte slab și apatici dis
puta cu echipa la care evoluează și 
românul Valentin Ghionea. Astfel, cu 
zece minute înainte de finalul primei 
reprize, oaspeții aveau un avantaj de 
cinci goluri, 15-10. Cu tactica schim

bată din mers și cu o apărare agresivă, 
constănțenii au recuperat extraordinar 
și au reușit să termine în avantaj pri
mele 30 de minute, 17-16.

Scenariul s-a repetat imediat 
după pauză, când jucătorii lui Zoran 
Kurtes au făcut legea pe teren, ajun
gând să conducă, în mod constant, cu 
trei-patru goluri avans.

-

c c

Maghiarii 
au dat semne că 
pot reveni pe 
final, însă para
dele senzaționale 
ale lui Rudi Stă- 
nescu au păstrat 
toate cele două 
puncte pentru 
Constanța: 32-30.

Pentru 
constănțeni au 

marcat: Laurențiu Toma - 9 goluri, Ale
xandru Csepreghi și Florin Nicolae - 
câte 4 goluri, Silviu Băiceanu, Alexan
dru Dimache și Marius Sadoveac - câte 
3 goluri, Darko Pavlovic, Alexandru 
Sabou și Timuzsin Schuch - câte 2 go
luri. Pentru echipa maghiară, cele mai 
multe reușite i-au aparținut lui Petar 
Nenadic - 11.

"Felicit acești minunați jucători 
pe care Constanța a reușit să-i păstreze 
și să reușească aceste victorii. Am în
ceput slab, n-am intrat foarte bine în 
joc, cu multe greșeli neforțate și cu 
multe ratări. Am gestionat foarte bine 
sfârșitul primei reprize și începutul 
celei de-a doua, moujente care au făcut 
practic diferența", a declarat antrenorul 
secund al lui HCM Constanța, Eden 
Hairi.

La rândul său, antrenorul forma

ției Pick Szeged, Vladan Matic, a recu
noscut justețea victoriei constănțenilor: 
"Felicit echipa Constanței, a dovedit că 
victoria reușită împotriva lui Montpel
lier nu a fost întâmplătoare. A ales o 
tactică corectă și a știut să profite la 
maxim de greșelile noastre".

"A fost o victorie mare pentru 
Constanța și pentru handbalul româ
nesc, dar îmi pare rău pentru ecb:~a 
mea. Nu vreau să se interpreteze că 
am căuta scuze pentru înfrângere, dar 
nu am putut folosi împotriva Constan
ței, din cauza accidentărilor, cea mai 
bună formulă. Ar fi extraordinar dacă 
am reuși să ne calificăm împreună, 
chiar dacă aceasta ar însemna să lăsăm 
acasă fie pe Valladolid, fie pe Chevov- 
skie, două echipe extrem de puternice", 
a declarat și Valentin Ghionea.
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