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ADMINISTRAȚIE

Porcării de Elit(ă) 
la Orăștie

Porcarii firmei de procesare a cărnii SC Elit SRL din 
Cugir terorizează locuitorii municipiului Orăștie cu du
horile pe care le împrăștie ferma de porci de pe strada 
Luncii. Porcarii de la Elit admit că produc disconfort 

lor ce locuiesc în preajma porcăriei și promit că vor 
.media deficiențele. Reclamațiile cetățenilor afectați s- 

au izbit de ineficiența autorităților care nu vor sau nu pot 
să-i pună pe porcari în legalitate.
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Shakira deghizată 
în bărbat la facultate
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Sărbătoare a cărții la Deva
*

Salonul Editurilor Hunedorene și-a deschis as
tăzi porțile pentru cea de a zecea ediție, la Casa de 
Cultură „Drăgan Muntean” din Deva. Douăzeciși- 
trei de edituri hunedorene și din afara județului îi 
întâmpină pe iubitorii de carte cu noile lor volume. 
Editurilor prezente la Salonul de anul acesta li s-a 
alăturat și editura „Poctes f vos plumes” din Paris.

(religie PAGINA 3 ■

Talhane in forma 
calificată

Rețeaua Tsunami II
9

a fost anihilată

Prefectul Dorin Gligor a ieșit la raport

Artemie, mucenicul lui Hristos, fiind de neam 
din Egipt, a fost ostaș pe vremea marelui împărat 
Constantin și a lui Constantie, fiul lui. Iar în vremea 
lui Iulian Paravatul, Sfântul Mucenic Artemie a pă
timit pentru Hristos. Când s-a arătat lui Constantin 
cel Mare semnul Sfintei Cruci pe cer, Artemie a 
văzut acel semn cu ochii săi și s-a întărit cu credință.

[n. ,2
Se dau subvențiile

9

pentru căldură și agricultură
Prefectul Dorin Gligor a organizat 
prima conferință de presă de la prelua
rea funcției în care a expus o serie de 
probleme pe care le-a identificat în 
scurtul timp de la preluarea demnității 
de prefect al județului Hunedoara. 
Dorin Gligor spune că furnizărea 
energiei termice în județ este princi
pala preocupare a Executivului în 
această perioadă.
Prin documentele puse la dispoziția 
presei, Gligor a vrut să demonstreze că 
Instituția Prefectului este implicată în 
mod real în rezolvarea problemelor 
agenților economici care furnizează 
energie termică în județul Hunedoara. 
Prefectul arată că printr-o Hotărâre 
din 12 octombrie a fost aprobată suma 
de 100.000 lei din fondul de rezervă al 
Guvernului pentru Primăria Deva, în 
vederea stingerii datoriilor către furni
zori. In acest context, Gligor spune că 
există o serie de probleme privind în
călzirea la Brad. “In ultimii ani, admi
nistrația a asigurat furnizarea energiei 
termice doar pe principii politice și so
ciale, nu pe criterii economice. Astfel, 
s-a ajuns, cu aprobarea Consiliului 
Local, la prețul de 547 lei pe gigacalo
rie. O sumă foarte mare. Transportul 
agentului termic de la 5-6 kilometri 
distanță se face cu pierderi foarte 
mari. Cred că în ultimii ani s-au îngro
pat astfel circa 300 de miliarde lei 
vechi la Brad. Am cerut administrației 
locale o informare, dar nu am primit 
încă niciun răspuns”, declară prefec
tul.
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Editorial de Cătălin Rișcuța

Grupul de firme 
“Teba” Brad
este pe drumul succesului

Fără scăpare
Alianța PSD - PNL (care a funcționat 

foarte bine în perioada 2007 - 2008) traver
sează din când în când, ca orice mariaj de con
veniență și perioade mai dificile. In această 
etapă defecțiunile se justifică prin faptul că 
ambele partide sunt angrenate, prin candidați 
proprii, în cursa pentru prezidențiale. Dintre 
cei doi, Mircea Geoană și Crin Antonescu, 
președintele PSD se dovedește un foarte bun 
„încasator”, dacă ne gândim la faptul că a luat 
lovitură după lovitură. Prima dată a „furat-o”, 
odată cu anunțarea candidaturii lui Sorin 
Oprescu pentru Palatul Cotroceni. A urmat tră
darea unor lideri ai’partidului din teritoriu sau 

de la „centru”, precum președintele Con
siliului Județean Iași, Constantin Simirad 
sau fostul „vătaf de plai” Octav Coz-
mâncă.

Apoi a venit demiterea ministrului 
de la Interne, Dan Nica, situație pentru 
care se vehiculează ideea că PSD ar fi 

avut de ales între a rămâne sau a ieși de la gu
vernare. în realitate, ieșirea PSD-ului de la gu
vernare era o necesitate și nu o opțiune. Asta 
în încercarea lor de a maximiza șansele lide
rului Geoană de a accede în turul doi la prezi
dențiale. Poziția ipocrită a PSD-ului nu ar 
rămâne netaxată de electorat, întrucât nu poți 
participa la guvernare și, în același timp, să te 
delimitezi în permanență de acțiunile guver
nanților. Ultimele capcane în care a căzut 
Geoană și ăi lui, au fost întinse chiar de către 
partenerii din PNL prin moțiunea de cenzură 
și propunerea noului premier. Moțiunea de 
cenzură, deși și-a atins scopul prin căderea 

Guvernului, ar putea să adune ceva capital 
electoral doar în tolba liberalilor, care au ini- 
țiat-o. în plus, acțiunea a deschis calea spre 
alegerile anticipate, noțiune de care clasa po
litică din România se ferește „ca dracul de tă
mâie”. în egală măsură, propunerea noului 
premier, în persoana lui Klaus Iohannis, venită 
tot din partea PNL și acceptată cu un scrâșnet 
din dinți de social democrați, a plasat PSD, 
în mod evident, la remorca liberalilor. Și iată 
cum Mircea Geoană are dintr-o dată revelația 
că primarul Sibiului joacă rolul de „agent elec
toral” pentru Crin Antonescu. în ultimul mo
ment liderul social - democrat a realizat că, 
pentru a trece în turul doi la prezidențiale, tre
buie să lupte nu doar cu Băsescu, ci și cu An
tonescu, a cărui răsuflare rece o simte deja în 
ceafă. în acest context, se pare că opțiunile lui 
Geoană sunt extrem de puține, iar zilele coa
liției parlamentare pentru susținerea lui Iohan
nis sunt numărate.
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Ciorbă 
grecească

Ingrediente:
came de vacă - 1/2 kg, ceapă - 

1, morcov -1, legătură de pătrunjel 
- 1, țelină mică - 1 bucată, orez - 2 
linguri, ou, sare, apă - 2 litri, 
zeamă de lămâie.

Mod de preparare:
Carnea se taie în bucăți și se 

pune la fiert în apă. Când dă în 
fiert, se îndepărtează spuma și se 
adaugă ceapa și zarzavaturile în
tregi.

După ce au fiert se scoate zar
zavatul și se pune orezul spălat.

Când a fiert orezul se pune sare 
după gust, se ia oala de pe foc și se 
adaugă ou amestecat cu zeamă de 
lămâie.

► PROGNOZA METEO

N.

ZIUA NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 7 10

Petroșani: 5 10

Hunedoara: 7 9

Hațeg: 6 9

Brad: 6 9

Orăștie: 7 10

*

MIN MAX

Deva: 1 6

Petroșani: 0 6

Hunedoara: 1 6

Hațeg: 1 6

Brad: 4 5

Orăștie: 1 6

► HOROSCOP

Primești vești bune de departe. Toată lumea este cum nu se poate 
mai încântată. Asta îți dă și scuza de a pregăti o nouă petrecere. 
Adună-ți prietenii pentru a sărbători. Puteți să vă relaxați și să vă 
povestiți ultimele noutăți.

Găsești o cale pentru a-ți împlini visele. De aceea (i-ai și permis 
să fii optimist în ultima vreme. Privești viața în roz, chiar dacă de 
obicei nu te caracterizează un astfel de mod de a gândi. Nu-ți fă 
griji, totul este așa cum ți-ai dorit.

Încerci să-i convingi pe cei din jurul tău de niște lucruri care pur 
și simplu nu stau în picioare. Indiferent de tehnica folosită, se pare 
că vorbele tale le trec printr-o ureche și le ies pe cealaltă. Bazează- 
te căt mai mult pe fapte concrete. Dacă nu iau acum o decizie, cel 
puțin îi vei face să se gândească serios la ea.

Este bine să-ți notezi ideile, pentru a putea să le folosești mai 
târziu. Atâta timp cât planul nu este încă pus la punct, lucrează 
singur la el și evită colaborările. Ai suficientă expertiză pentru a 
construi ceva calitativ fără ajutor din afară.

Ocupă-te cu cea mai mare atenție de detalii și pune-le cap la 
cap, pentru a avea o imagine de ansamblu precisă. Pune-ți ideile în 
ordine, astfel încât totul să devină mai ușor.

In dragoste ți se mai dă o șansă să faci ca totul să se împli
nească, așa că nu renunța. Folosește-te de calitățile tale, amin- 
tește-ți că ești irezistibil atunci când îți pui în cap ceva. Calea spre 
succes ți se deschide, profită de ea.

Ești ocupat cu treburile casnice. Unele proiecte la care visai sunt 
pe cale să se realizeze. Ceea ce părea greu de crezut cândva, în
cepe să capete contur, spre bucuria ta.

Tentația de a intra în con flict cu cei din jur este mare azi. Dar 
acest lucru nu este o idee prea bună, căci doar te va distrage de la 
lucrurile cu adevărat importante pentru tine.

IulWlile
Vă anunțăm că marți 

20.10.2009 în intervalul orar 
08:00 - 14.00 va fi întreruptă 
furnizarea apei potabile în mu
nicipiul Hunedoara pe strada 
Viorele la blocurile 1; 2; 3; 4; 
6A; 6B; 8A; 8B; 7; 10; 9G. în
treruperea este cauzată de înlo
cuirea robineților de concesie la 
blocurile 4 sc. A și 10 sc. A de 
pe strada Viorele.

Amplasarea 
radaFelor

► DN 68 Hațeg - Totești
► DN 68 Păclișa - Sarmizegetusa
► DN 68 și DN 66 Hațeg
► DN 66 Sântămărie Orlea - Baru 
Mare
► DN 66 Călan - Băcia
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sân- 
tuhalm
► 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, Să- 
cămaș
► Lupeni pe DN 66A și B-dul Ni- 
colae Titulescu

Lucrurile ascunse atâta timp devin din ce in ce mai importante, 
sau valoarea lor crește considerabil. Trebuie să te decizi dacă vei 
mai păstra secretul sau vei încerca să scoți acum un profit.

Este vremea să acționezi, dacă vrei să pui in aplicare ceea ce ai 
de gând. Șovăielile sau amânările de orice fel nu sunt indicate. 
Faptele contează mai mult decât vorbele.

Așa cum ai descoperit, uneori cuvintele nu sunt deloc utile, dim
potrivă. încearcă să rezolvi lucrurile evitând discuțiile nesfârșite și 
concentrează-te mai mult asupra a ceea ce ai de făcut.

Dacă ai proiecte pe care vrei să le pui în practică, cel mai bine 
este să păstrezi pentru tine ideile, cel puțin deocamdată. Iți va fi 
mai ușor să faci schimbările necesare dacă nu află toată lumea de 
planurile tale.

► Bancurile zilei
Femeile își iubesc mai mult copiii, 

pentru că pot fi sigure că sunt ai lor.
© © ©

Intră o fată drăguță la farmacie și în
treabă farmacista: - Aveți în vânzare 
prezervative foarte mari?

- Desigur că avem, vreți să cumpă
rați?

- Nu, dar nu o să vă supărați dacă 
am să aștept aici până intra cineva să 
cumpere?

© © ©
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Un parlamentar iese agale din sala 
de ședințe și se întâlnește cu un coleg 
din opoziție care se plimba pe hol și-i 
zice șoptit:

Nici tu n-ai somn?
© © ©

Doi prieteni se întâlnesc dimineața 
la cafea, dintre care unul cu un ochi 
vânăt.

- Ce-ai pățit la ochi? îl întreabă ce
lălalt.

- M-a lovit nevasta.

- De ce?
- I-am zis "TU".
- Doamne iartă-mă, dar care este re

lația la voi în familie de te-a lovit pen
tru asta?

Păi aseară când mâneam mi-a 
zis "Știi dragă, noi nu am mai făcut sex 
de trei luni" și eu i-am răspuns "poate 
TU".

© © ©

Scufița roșie mergea prin pădure 
noaptea, se întâlnește cu lupul cel mare 
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și rău:
- Scufițo, nu ți-e frică să te plimbi 

singură așa noaptea prin pădure??
- Nu! de ce să-mi fie frică? Bani nu 

am... iar sexul îmi place...
© © ©

Trei blonde blocate într-un lift: - 
Ajutor!, ajutor!!!!! După un timp una 
zice: - Haideți să strigăm simultan! Și 
se apucă blondele - Simultaaaan! Si- 
multaaan!!!!!"

© © ©

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

mailto:maicel.m.bot@gmail.com
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Prefectul Dorin Gligor arată că printr-o Hotărâre din 12 octombrie
& a fost aprobată suma de 100.000 lei din fondul de rezervă al Guvernului 

pentru Primăria Deva, în vederea stingerii datoriilor către furnizori

Prefectul Dorin Gligor a ieșit la raport

Se dau subvențiile pentru căldură și agricultură
Prefectul Dorin Gligor a orga
nizat prima conferință de presă 
de la preluarea funcției în care 
a expus o serie de probleme pe 
care le-a identificat în scurtul 
timp de la preluarea demnității 
de prefect al județului Hune
doara. Dorin Gligor spune că 
furnizărea energiei termice în 
județ este principala preocu
pare a Executivului în această 
perioadă.

Prin documentele puse la dispo
ziția presei, Gligor a vrut să demons
treze că Instituția Prefectului este 
implicată în mod real în rezolvarea pro
blemelor agenților economici care fur
nizează energie termică în județul 
Hunedoara.

Ajutoare 
pentru căldură

Prefectul arată că printr-o Hotă
râre din 12 octombrie a fost aprobată 
suma de 100.000 lei din fondul de re
zervă al Guvernului pentru Primăria 
Deva, în vederea stingerii datoriilor 
către furnizori. în acest context, Gligor 
spune că există o serie de probleme pri
vind încălzirea la Brad. “în ultimii ani,

administrația a asigurat furnizarea ener
giei termice doar pe principii politice și 
sociale, nu pe criterii economice. Ast
fel, s-a ajuns, cu aprobarea Consiliului 
Local, la prețul de 547 lei pe gigacalo
rie. O sumă foarte mare. Transportul 

"agentului termic de la 5-6 kilometri dis
tanță se face cu pierderi foarte mari. 
Cred că în ultimii ani s-au îngropat ast
fel circa 300 de miliarde lei vechi la 
Brad. Am cerut administrației locale o 
informare, dar nu am primit încă niciun 
răspuns”, declară prefectul.

Dorin Gligor a prezentat o serie 
de acte normative la care a lucrat ca și 
coautor în fundamentarea lor, acte ale 

căror prevederi sunt operaționale la 
acest moment și care privesc, în princi
pal: alocarea sumei de 10.000 mii lei 
din Fondul de rezervă bugetară la dis
poziția Guvernului, prevăzut pentru 
anul 2009, bugetului local Deva pentru 
compensarea costurilor serviciului pu
blic de distribuție a energiei termice 
(H.G. nr. 1218/12.10.2009); Alocarea 
unor sume pentru compensarea creșterii 
prețului la combustibili pentru Deva 
(101.000 lei) prin Ordinul M.A.I. Nr. 
229 / 24.09.2009; Repartizarea către 
bugetele locale a unor sume pentru ope
ratorii economici care asigură energia 
tertnică pentru populație.

Astfel, prin H.G. 1095 / 
01.10.2009 j udețului i-a fost repartizată 
suma de 1.230 mii lei. Din această 
sumă S.C. ACVACALOR S.A. Brad 
primește 359 mii lei, S.C. UNIVER
SAL EDIL Lupeni va primi 2*6 mii lei, 
S.C. Tremoficare S.A. Petroșani - 267 
mii lei, S.C. Edil Therma S.A. Vulcan 
- 329 mii lei. Prefectul a abordat și pro
bleme aflate pe agenda Guvernului. El 
afirmă că Guvernul a solicitat Parla
mentului păstrarea cuantumului com
pensației pentru încălzire la nivelul de 
anul trecut.

Bani pentru primării

A fost demarată o acțiune pentru 
asigurarea fondurilor necesare plății sa
lariilor la unele primării din județ, cele 
mai mari neajunsuri în acest sens înre- 
gistrându-se la Primăria Aninoasa care 
are nevoie de 4,5 miliarde lei vechi. 
Gligor spune că, pentru contracararea 
efectelor crizei financiare, a transmis 
Guvernului o propunere de suplimen
tare a sumelor defalcate din TVA pentra 
echilibrarea bugetelor locale cu 2.320 
lei din Fondul de Rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. Astfel, s-a avut 
în vedere 60 de localități de pe raza în
tregului județ Hunedoara. Proiectul de 
Hotărâre a Guvernului va intra în dis
cuție în ședința de miercuri, 21 octom
brie 2009, a Executivului.

Subvenții
pentru agricultură

în ceea ce privește agricultura, 
prefectul a subliniat că pentru prima 
dată în ultimii ani subvențiile pe supra
fața agricolă acordate prin Agenția pen
tru Plăți și Intervenție în Agricultură 
(APIA) au început să fie plătite încă în 
cursul acestui an. Se intenționează de
mararea plăților și pentru crescătorii de 
animale. De asemenea, prin Direcția 
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
(DADR) se va începe plata subvenției 
la motorină în cuantum de un leu pe 
litru, în limita a 39 de litri la hectar. Ca 
urmare a H.G. nr.1211/07.10.2009, 
pentru prima dată, în cursul aceluiași 
an, s-a trecut la efectuarea plăților di
recte pentru suprafață, în cuantum de 
maximum 70% din valoarea înscrisă; în 
județ, APIA a trecut la efectuarea aces
tora în data de 16 octombrie a.c., până 
la acest moment fiind efectuate aceste 
plăți către 2.000 de fermieri.

Potrivit declarațiilor făcute de 
Dorin Gligor a fost soluționată și pro
blema asigurării fondurilor necesare 
plății salariilor cadrelor didactice din 
unele județe, printre care și Hunedoara, 
până la sfârșitul anului.

Cătălin Rișcuța

„Salonului Editurilor Hunedorene” la ediție jubiliară

Sărbătoare a cărții la Deva•>
^alonul Editurilor Hunedo
rene și-a deschis astăzi porțile 
pentru cea de a zecea ediție, la 
Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean ” din Deva. Douăzeci- 
șitrei de edituri hunedorene și 
din afara județului îi întâm
pină pe iubitorii de carte cu 
noile lor volume. Editurilor 
prezente la Salonul de anul 
acesta li s-a alăturat și editura 
„Poites r vosplumes”din 
Paris.

„Reluăm astăzi o frumoasă tra
diție a Bibliotecii Județene și transfor
măm această a X-a ediție a „Salonului 
Editurilor Hunedorene”, într-o adevă
rată sărbătoare a cărții, într-un prilej 
de bucurie pentru cei care știu cu ade
vărat să prețuiască cartea. Cele 23 de 
edituri care au dat curs invitației noas
tre, paisprezece din județ si nouă din 
țară, vor avea, sunt sigur, multe de 
spus publicului hunedorean, atât prin 
oferta editorială vastă, cât și prin cele 
65 de titluri de cărți ce vor fi lansate 
în aceste trei zile. O întâmplare fericită 
a adus alături de noi și editura „Poctes

f vos plumes” din Paris, condusă de 
poeta Linda Bastide. Invitată a poetei 
Paulina Popa si a Elisabetei Bogătan, 
doamna Linda Bastide a tradus și a

editat în cadrul editurii dumneaei mai 
mulți poeți români, printre care chiar 
Paulina Popa și Elisabeta Bogătan. 
Programul Salonului Editurilor Hune- 
dorene este de la ora 10 la 18. Aștep
tăm publicul să fie alături de noi în 
aceste trei zile”, a declarat la deschi
derea acestui eveniment Sebastian 
Bara (foto medalion), directorul inte-

-■^-Sfântul

rimar al Bibliotecii Județene Ovidiu 
Densușianu.

Editurile prezente întâmpină 
iubitori de carte cu o largă varietate de 
titluri, o parte din ele fiind disponibile 
și în format electronic sau on-line. 
„Noi suntem aici pentru promovarea 
cărților on-line, deși oferim și posibi
litatea de tipărire a volumelor, dar con
sider că viitorul este al cărții virtuale”, 
ne-a declarat Ileana Lucia Floran, re
prezentanta uneia dintre editurile par
ticipante.

Altă manifestare care va avea 
loc în cadrul Salonului Editurilor Hu
nedorene este festivitatea de premiere 
a concursului literar „Visul”, concurs 
deschis tuturor scriitorilor de limba ro
mână de pretutindeni, care s-a desfă
șurat on-line, pe site-ul Asociației 
Culturale Florema Design.

Irina tastase

a ucis pe vrăj
mașii tatălui 
său. Auzind 
de la un epis
cop că trupu

rile Apostolilor lui Hristos, Andrei și Luca, sunt 
îngropate în Ahaia, a chemat pe vrednicul de 
laudă Artemie și l-a trimis să ia aceste sfinte 
moaște și să le aducă în Constantinopol. Du- 
cându-se Artemie, după porunca împăratului, a 
adus cu mare cinste moaștele sfinților în împă
răteasca cetate și s-a învrednicit de la împărat de 
multe daruri, ca un vrednic, pentru că i-a dat lui 
stăpânirea Egiptului. El viețuia cu plăcere de 
Dumnezeu, stăpânind părțile acelea și întinzând 
cinstea și slava numelui lui Hristos, încât pe 
mulți idoli i-a surpat și i-a sfărâmat. însă nu după 
multă vreme, murind împăratul Constantie, a luat 
toată stăpânirea împărăției de la apus la răsărit

Sfântul Mucenic Artemie
Artemie, mucenicul lui Hristos, fiind de 

neam din Egipt, a fost ostaș pe vremea marelui 
împărat Constantin și a lui Constantie, fiul lui. 
Iar în vremea lui Iulian Paravatul, Sfântul Mu
cenic Artemie a pătimit pentru Hristos. Când s-a 
arătat lui Constantin cel Mare semnul Sfintei 
Cruci pe cer, Artemie a văzut acel semn cu ochii 
săi și s-a întărit cu credința în Domnul nostru 
Iisus Hristos și cu puterea cea tare a Crucii biruia 
pe vrăjmași, războindu-se pentru împăratul Con
stantin. Apoi, murind marele Constantin în Ni- 
comidia, pizmuit de frații săi, care în taină l-au 
otrăvit de moarte, a fost urmat în scaun de Con
stantie. La începutul împărăției sale, Constantie

Iulian Paravatul, călcătorul de lege, care, după 
luarea împărăției, pe față s-a lepădat de Domnul 
nostru Iisus Hristos și s-a închinat idolilor înain
tea tuturor. Și prigonind pe creștini la Antiohia, 
a mers nechemat Sfântul Artemie la chinuri, căci 
mustrând fărădelegea lui Iulian, a dat acesta po
runcă de l-au bătut cu vine de bou crude, și l-au 
zgâriat pe spate cu brice ascuțite și tăioase, și i- 
au pătruns coastele și tâmplele cu țepuși. Și des
picând tăietorii de pietre o piatră mare l-au băgat 
într-însa și lăsând piatra peste dânsul, a fost sfă
râmat sfântul și i-au sărit ochii și mațele pe pă
mânt; după aceea i-au tăiat capul. Și așa a luat de 
trei ori fericitul cununa cea neveștejită a muce
niciei. Iar sfintele lui moaște s-au adus de la An
tiohia la Constantinopol, de către femeia unui 
oarecare diacon, ce se chema Aristis. Și a fost în
gropat la locul ce se numește Ocsia.

mono
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Armă 
deținută

9

ilegal

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane a pus la dispoziție o linie telefonică gratuită - 
HELP LINE 0.800.800.678, la care cei interesați pot primi informații generale cu privire la plecarea 
peste hotare la muncă, în scop turistic sau pot anunța un posibil caz de trafic de persoane.

Rețeaua Tsunami II a fost anihilată
9

în urmă cu patru zile, poli
țiștii Serviciului Arme, Explo
zivi, Substanțe Periculoase au 
efectuat un. control la domici
liul lui R. A., de 29 ani, din 
municipiul Hunedoara, unde 
au găsit un pistol de tir cu aer 
comprimat de calibrul 4,5 mi
limetri.

Suspectul deținea ilegal 
arma.

în certificatul suspectului 
exista mențiunea că acesta nu 
mai deține arma respectivă.

Polițiștii efectuează cerce
tări pentru comiterea infrac
țiunilor de deținere fără drept 
de armă neletală supusă auto
rizării.

Băut la volan

Ieri, o întreagă rețea de trafi- 
canți și consumatori de dro
guri a fost anihilată de 
polițiștii din Biroul Teritorial 
Hunedoara al Brigăzii de 
Combatere a Criminalității Or
ganizate Alba Iulia. Membrii 
rețelei distribuiau droguri de 
risc din categoria marijuana și 
hașiș.

Arestări 
în masă

Polițiștii au descins în pai
sprezece locații situate în Deva, Si- 
meria, Hunedoara, Orăștie și 
Simeria. Ei au dus la Biroul Terito
rial Hunedoara al DIICOT paispre
zece persoane care sunt cercetate 
pentru deținere și trafic de droguri. 
Pentru șase dintre membrii rețelei 
urmează ca polițiștii să facă propu-

neri de arestare preventivă.
O parte dintre cei cercetați au 

fost identificați ca făcând parte din 
Dosarul Tsunami, instrumentat anul

Tot mai des polițiștii de la 
circulația rutieră surprind ti
neri șoferi care după ce au 
băut bine, se urcă la volan, de
filând cu autoturismul pe stră
zile din municipiul Deva.

Un exemplu în acest sens, 
este și Eduard S. de 26 de ani 
din municipiul Hunedoara, 
care a fost prins de agenții de 
poliție plimbându-se pe Bule
vardul Decebal din Deva.

în urma efectuării testului 
de alcoolemie, s-a stabilit că 
Eduard S. avea o concentrație 
alcoolică în aerul expirat de 
0,67 mg pe litru, motiv pentru 
care tânărul s-a ales cu dosar 
de cercetare penală.

La pârnaie 
pentru câteva 
bârne din 
lemn de brad

în urmă cu trei zile, Nico- 
lae H, un tânăr de 24 de ani 
din comuna Băița a fost prins 
în flagrant de agenții de pază 
a unei societăți comerciale din 
Șoimuș, în timp ce fura din in
cinta acesteia, șaptesprezece 
bucăți de bârne din lemn de 
brad.

„Operațiunea” s-a desfășu
rat în jurul orei 23,00. Poliți
știi postului de poliție din 
Șoimuș îl cercetează pe tânăr 
sub acuzația de furt calificat.

Maria Florescu

trecut, când polițiștii au prins un 
grup de nouăsprezece persoane din 
care au fost arestate șaptesprezece 
pentru trafic și consum de droguri. • 

Atunci instanța a 
hotărât eliberarea aces
tora, însă ieri au fost 
„săltați” din nou de către 
polițiști și se află în arest 
preventiv.

Poliția a confiscat 
„recuzita” 
traficantilors

în urma perchezi
țiilor, polițiștii au desco
perit diferite sume de

bani provenite din traficul de dro
guri, minicântare electronice < 
mare precizie (care sunt utilizate de 
traficanți pentru porționarca drogu
rilor), dispozitive artizanale pentru 
consum și resturi ale unor țigări 
confecționate artizanal.

Polițiștii au descoperit la do
miciliile celor percheziționați și di
ferite substanțe sub formă de masă 
vegetală din care se parc că se ex
trage marijuana și hașiș.

Substanțele respective au fost 
trimise la laborator pentru a fi ana
lizate.

Maria Florescu

Prevenirea traficului de carne vie
Mai multe informații, mai puține 
victime ale traficantilor de carne vie

9

Traficul de ființe umane a de
venit un fenomen social, care 
provoacă nenumărate drame. 
Din cauza naivității și a sără
ciei, mii de persoane devin vic
time ale traficantilor care 
câștigă sume imense de bani 
prin exploatare sexuală sau 
prin muncă. Rețelele de trafi- 
canți se refac rapid dacă nu 
sunt distruse în totalitate, pre
cum brațele caracatiței

Traficul 
de ființe umane, 
o tară a societății 
românești

Pentru ca numărul victimelor să 
scadă, este nevoie ca persoanele care 
prezintă riscuri de a cădea în mâinile 
traficanților, să fie informate. Fenomen 
care ține de criminalitatea organizată, 
traficul de ființe umane nu are granițe, 
în acest scop Comisia Europeană pen
tru prevenirea și combaterea traficului 
de persoane a desemnat încă de acum

trei ani, data de 18 a lunii octombrie, ca 
fiind Ziua Europeană de Luptă împo
triva Traficului de Persoane. Pentru 
marcarea acestui eveniment, reprezen
tanții Centrului Regional Alba lulia au 
infonnat tinerii, dar și profesorii de la 
Liceul Teoretic Ghelari despre fenome
nul traficului de persoane, care sunt 
măsurile de prevenire a fenomenului. în 
același liceu au fost distribuite și mate
riale informative. Campania s-a desfă
șurat la nivelul național în perioada 13 
- 18 octombrie și a avut ca scop coop
tarea instituțiilor cu responsabilități în 
domeniu, dar și implementarea unor 
măsuri mult mai dure care să ducă la 
atenuarea acestui fenomen dezastruos.

Pentru a putea veni în sprijinul 
victimelor traficului de persoane sau 
potențialelor victime, Agenția Națio
nală împotriva Traficului de Persoane a 
pus la dispoziție o linie telefonică gra
tuită - HELP LINE 0.800.800.678, la 
care cei interesați pot primi informații 
generale cu privire la plecarea peste ho
tare la muncă, în scop turistic sau pot 
anunța un posibil caz de trafic de per
soane.

Maria Florescu
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CO Șl GPL

Tel; 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 400007
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“Am reușit ca în condițiile actuale, de criza economică, să mărim capacitatea 
de producție și să mai angajăm încă 50 de oameni, ceea ce are un efect benefic 
pentru toată piața muncii din zona Bradului.”

cj> Florin Oprișa

Grupul de firme “Teba” Brad
este pe drumul succesului
Grupul de firme “Teba ”, for
mat din S.C. Teba Brad Indus
try și S.C. Teba Brad Cotton 
Division, reprezintă unul din
tre agenții economici de succes 
din zona Bradului Societatea 
comercială a fost înființată în 
anul 1999, pe bază de capital 
românesc și străin. Activitatea 
a început cu 20 de lucrători, 
iar acum are un număr de 450 
angajați.

în anul 2001 a fost achizițio
nată clădirea din strada Avram 
lancu, nr. 89, care constituie în pre
zent sediul firmei. Conducerea uni
tății este formată dintr-un staff 
restrâns, care asigură operativitatea 
și eficiența deciziilor, sub coordo
narea lui Florin Oprișa, administra
tor și director general al Grupului de 
firme “Teba” din Brad.

Firma produce în special len
jerie intimă și accesorii pentru copii 
marca ELLEPI, cunoscută îfi în
treaga lume. Markcting-ul afacerii 
este asigurat de către firma Unitte- 
sille Italia, acționar și partener de 
contracte al societății comerciale 
brădene. Săptămânal sunt realizate 
și exportate circa 100.000 produse 
textile: body, maieuri, chiloți, ba- 
vete. “Anual producem câte două 
colecții, respectiv primăvară - vară

și toamnă - iarnă. Zilele acestea 
lansăm colecția pentru primăvara - 
vara anului 2010. Participăm cu 
standuri la târgurile internaționale, 
iar clicnții aleg produsele care le 
plac. Lucrăm pe bază de comenzi, 
dar realizăm și stocuri pentru pro
dusele cu cea mai marc cerere, pen
tru a nu îi lăsa pe clicnți să aștepte 
onorarea comenzilor”, spune Ceci
lia Dogaru, director de producție al 
Grupului de firme “Teba”.

V

La începutul acestui an, societatea comercială “Teba” a fost do
tată cu o linie de croi, prelucrând materia primă și accesorile pe 
care le transformă în produs finit

Se lucrează cu două mașini de croi, peste 200 de mașini de cusut, 
două mașini de brodat, mese de călcat și alte utilaje specifice activității din 
confecții.

“Am reușit ca în condițiile actuale, de criză economică, să mărim 
capacitatea de producție și să mai angajăm încă 50 de oameni, ceea ce are 
un efect benefic pentru toată piața muncii din zona Bradului. Salariile și 
contribuțiile sociale sunt plătite la zi, respectăm legislația muncii, iar so
cietatea nu se află în conflicte juridice sau de altă natură cu terți. Angajații 
noștri beneficiază dc tichete de masă și transport din localitățile limitrofe



6 Monden
Marti, 20 octombrie 2009 __

Primul cinematograf IMAX din România va fi inaugurat pe 18 noiembrie, urmând să fie deschis 
publicului începând cu 20 noiembrie.

—k Tehnologia proiectorului IM AX este unică și permite rularea simultană a două benzi de film
1 k . 1 w

Iu o viteză de 24 de cadre pe secundă.

Primul cinematograf I MAX la București
Primul cinematograf IMAX 
din România, operat de Ci
nema City International, se 
deschide la București pe 20 
noiembrie, în cadrul unui me- 
gaplex de 21 de săli de cinema, 
ce va fi inaugurat în mall-ul 
A FI Palace Cotroceni, în urma 
unei investiții ce depășește 10 
milioane de euro.

Primul cinematograf IMAX din 
România va fi inaugurat pe 18 noienM 
brie, urmând să fie deschis publicului 
începând cu 20 noiembrie, au declarat 
duminică reprezentanții Cinema City 
International, într-o conferință de presă 
desfășurată la Praga. Tehnologia IMAX 
(Image Maximum) are la bază o peli
culă de film specială de 70 mm, iar sis
temul de proiecție cu lentile duljle și 
sistemele audio digitale de tip tridimen
sional creează o experiență 3D auten
tică.

Noul megaplex cuprinde 21 de 
ecrane de cinema și aproximativ 4.300 
de locuri - 17 săli standard, 3 săli VIP 
(30-50 de locuri) și cinematograful 
IMAX, care poate găzdui aproximativ 
400 de persoane. "Investiția totală în 
megaplex depășește 10 milioane de 
euro", a declarat Mooky Greidinger, 
CEO al Cinema City International. "Cât 
despre rezultate, ne așteptăm la rezul

tate «record»", a mai spus el, fără a di
vulga însă alte cifre. "Noi credem că 
dacă aducem într-o țară infrastructura 
potrivită, rezultatele vor urma. Parte din 
strategia noastră este să aducem echi
pamente de top, de cel mai înalt nivel" 
a adăugat Greidinger. Proiectorul 
IMAX cântărește o tonă, fiind compa
rabil cu greutatea unui automobil, iar 
dimensiunile sale le depășesc cu mult 
pe cele ale unui proiector de film digital 
obișnuit. Mai mult, costul unui astfel de 
sistem de proiecție se ridică la circa 2 
milioane de dolari, în timp ce un pro
iector clasic de 35mm costă în jur de 
40.000 de dolari. Tehnologia proiecto
rului IMAX este unică și permite rula
rea simultană a două benzi de film la o 
viteză de 24 de cadre pe secundă. Pen
tru a obține efectul de proiecție 3D, len
tilele proiectorului sunt aliniate cu 
precizie și generează pe ecranul gigant 
imagini suprapuse pentru ochiul drept 
și pentru ochiul stâng al spectatorilor. 
De asemenea, filtrele polarizate apli
cate lentilelor proiectorului sunt reali
zate astfel încât să se potrivească cu 
cele din ochelarii speciali ai spectatori
lor. Lumina generată de lămpile de 
15.000 de wați ale proiectorului IMAX 
3D este atât de puternică, încât, dacă ar 
fi amplasată pe Lună, s-ar vedea cu 
ocjtiul liber de pe Pământ. De aseme
nea, pelicula de film IMAX are o rezis
tență atât de ridicată încât ar putea fi 
folosită pentru tractarea unui camion.

Ecranul folosit în sala IMAX, 
cu o dimensiune aproximativ egală cu 
cea a unei jumătăți de teren de fotbal 
(sau înaltă cât o clădire de opt etaje), 
are o formă curbată, pentru a cuprinde 
vederea periferică a tuturor celor care 
vizionează.

Aranjamentul scaunelor în 
formă de amfiteatru aduce fiecare spec
tator în centrul acțiunii și, cu ajutorul 
ochelarilor IMAX polarizați, imaginile 
par să părăsească ecranul și să plu
tească în încăpere. Efectele 3D sunt po
sibile datorită peliculei de film speciale 
de 70mm, mult mai mare decât pelicula 
de 35 mm folosită în mod normal la 
proiecțiile cinematografice din sălile 
obișnuite.

"Vedem două direcții în ceea ce 
privește proiecțiile IMAX - de divertis
ment, dar și de educare. IMAX te poate 
duce în orice loc - în spațiu, sau în 
adâncurile mării", a mai spus Greidin
ger. "Una dintre primele inițiative pe 
care le luăm atunci când deschidem un 
IMAX este să luăm Ministerul Educa
ției din țara respectivă. Avem un interes 
din partea școlilor pentru ca IMAX să 
fie folosit ca unealtă educațională", a 
mai spus CEO-ul Cinema City Interna
tional. Megaplexul va oferi tehnologie 
de ultimă generație prin cele 21 de săli 
de cinema, care vor fi dotate cu cele 
mai modeme echipamente, folosind re
numitele proiectoare Kinoton, sisteme 
de sunet Dolby, precum și cel mai re

voluționar sistem digital de proiecție 
3D.

Cinema City Cotroceni va fi al 
șaselea multiplex inaugurat de către 
companie în România, după deschide
rile Cinema City din Iași, Timișoara, 
Cluj, Bacău și Pitești, care au avut loc 
în perioada 2007-2009. în următorii 3- 
5 ani, Cinema City intenționează să 
adauge în portofoliului său alte 20-25 
de proiecte. Compania operează la 
nivel internațional 609 ecrane, și are 
alte 470 în curs de dezvoltare, din care 
54 vor fi’finalizate în 2009. "Următoa
rea inaugurare în București va fi în Sun 

Piaza - în prima parte a anului 2010 - 
cu un alt megaplex, de 15 săli", a mai 
spus Greidinger. Cât privește deschirea 
unui alt IMAX în România, el crede că 
piața este pregătită pentru încă un acest 
gen de cinematograf.

în Europa există înjur de 70 de 
săli IMAX. Cinema City deține, în ță
rile în care este prezentă, licența exclu
sivă de operare a cinematografelor 
IMAX. Acum, compania operează 8 ci
nematografe IMAX: cinci în Polonia, 
unul în Cehia, unul în Bulgaria și unul 
în Ungaria.

Andreea Raicu are buze mai sexy
Andreea Raicu, vedeta de la Prima TV nu este pe deplin 

mulțumită de aspectul ewfizic și, de fiecare dată când începe un 
nou proiect, dă fuga la cabinetul medicului estetician. Nici nu a 
început serialul „Efect 30", că Andreea Raicu a și reușit să ne 
atragă atenția. în filmulețul de prezentare pe care l-a postat pe 
blogul său, vedeta apare cu buzele mărite excesiv, semn că, ne
mulțumită de aspectul lor, a apelat la măiestria chirurgului pentru 
a le modifica forma.

Retușul este destul de proaspăt, buza superioară fiind mult 
prea mărită și se pare că schimbarea de imagine a fost realizată 
special pentru filmările care au debutat la mijlocul lunii august.

Aceasta nu este pentru prima dată când fosta iubită a lui 
Tudor Chirilă apelează la injecțiile cu acid hialuronic, Andreea 
fiind nemulțumită de asimetria buzelor ei. Astfel, vedeta a mai 
trecut o dată pragul esteticianului la începutul lunii iunie, când 
și-a mărit buzele pentru un alt eveniment special, respectiv pre
zentarea de modă a Irinei Schrotter, unde ea a fost vedeta show- 
ului.

Este cel puțin ciudată alegerea Andreei Raicu de a-și mo
difica forma buzelor, pentru că vedeta nu face parte din rândul 
celor neînzestrate de mama natură, la acest capitol. în liceu, ea 
era „hăituită" de colegi, care îi atribuiseră diverse apelative, care 
mai de care mai năstrușnice: „Buzilă", „Buzărin", „Buzata" sau 
„Buze-Buze”

Shakira deghizată în bărbat la facultate
Shakira se deghizează în bărbat ca să 

meargă liniștită la facultate fără să fie urmărită de pa
parazzi. Cântăreața nu este nici prima, nici singura 
vedetă care apelează la acest subterfugiu.

Celebra cântăreață vrea să se retragă o pe
rioadă din lumina reflectoarelor și să se concentreze 
mai mult asupra studiilor. Aceasta este studentă la Is
torie, în cadrul UCLA (Universiatea California, Los 
Angeles). Pentru a se duce liniștită la cursuri, vedeta 
a mărturisit că este nevoită să se deghizeze în bărbat: 
"Obișnuiesc să-mi iau haine de bărbat, îmi strâng 
părul și-mi pun o șapca pe cap. Așa nu mă recunoaște 
nimeni ".

Shakira nu este singura persoană mediatizată 
în exces, care recurge la acest truc. Recent, Beyonce 
a declarat la rândul ei că obișnuiește să poarte haine 
pentru bărbați când iese la plimbare, iar asta tot din 
cauza paparazzilor.

Tinerii sunt mai fericiți când folosesc Internetul
O nouă generație de tineri 

a fost descoperită în urma unui 
studiu amplu, după ce aproximativ 
jumătate dintre tinerii chestionați 
au mărturisit că sunt mai fericiți 
atunci când navighează pe Inter
net.

Pentru noua generație de 
"nativi digitali", tehnologiile mo
deme nu reprezintă un mister, ci o 
provocare continuă. Internetul 
joacă un rol vital în viața tinerilor

cu vârste între 16 și 24 de ani, din
tre care trei sferturi au mărturisit 
că nu pot trăi fără aceste mijloace 
de comunicare modeme, se arată 
în studiul efectuat de YouthNet.

Un număr de °94 de per
soane din Marea Britanie au răs
puns la întrebări. Dintre aceștia, 
45% au mărturisit că sunt mai fe
riciți atunci când sunt online. 32% 
susțin că nu au nevoie să vor
bească despre problemele lor cu

cei apropiați, deoarece pot găsi 
toate informațiile online, în vreme 
ce 82% folosesc internetul pentru 
a căuta sfaturi sau informații în in
teres propriu. Rezultatele acestui 
studiu au dat naștere la noi temeri 
legate de faptul că tinerii care fo
losesc fără limite calculatorul sau 
alte aparate similare, riscă să 
piardă contactul cu lumea reală și 
cu oamenii din jurul lor.

Am pierdut Canish 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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“Societății i s-au aplicat sancțiuni de peste 3 miliarde de lei vechi până 
& să-și depună actele pentru autorizația de mediu. ”

cî> Cristian Moldovan

Porcării de Elit(ă) la Orăștie
Porcarii firmei de procesare a 
cărnii SC Elit SRL din Cugir 
terorizează locuitorii munici
piului Orăștie cu duhorile pe 
care le împrăștie ferma de 
porci de pe strada Luncii. Por
carii de la Elit admit că produc 
disconfort celor ce locuiesc în 
preajma porcăriei și promit că 
vor remedia deficiențele. Re- 
clamațiile cetățenilor afectați 
s-au izbit de ineficiența autori
tăților care nu vor sau nu pot 
sd-i pună pe porcari în legali
tate. Glasul Hunedoarei revine 
cu noi amănunte legate de afa
cerea cu iz de porcărie de la 
Orăștie.

începând din luna iunie 
7 8, pe locul construcțiilor deza
fectate ale fostului ISCIP Orăștie, 
societatea SC Cirrus Comexim SRL 
a dat în funcțiune o crescătorie de 
porci fără să respecte condițiile im
puse de Agenția Regională de Pro
tecție a Mediului Timișoara. Cirrus 
Comexim are ca unic acționar pe 
SC Elit SRL din Cugir, județul 
Alba, firmă producătoare și distri

buitoare de mezeluri, came și pro
duse din came.

Reprezentanții 
Primăriei 
se păstrează 
cu mâinile curate

Autorizația de mediu a fost 
emisă de Agenția Regională pentru 
Protecția Mediului (ARPM) Timi
șoara pe baza unei documentații 
complete. Sesizările și reclamațile 
celor care se plâng la Primărie au 
fost redirecționate către ARPM Ti
mișoara sau către Garda de Mediu 
Hunedoara. Cu alte cuvinte Primă
ria s-a spălat pe mâini sub pretextul 
că „ nu are competența de verificare 
a respectării condițiilor din autori
zația integrată de mediu”. Cei de la 
ARPM Timișoara au mari rezerve 
în ceea ce privește competența Pri
măriei. „într-adevăr, Garda Națio
nală de Mediu este responsabilă cu 
verificarea respectării condiților din 
autorizație, iar în caz de nerespec- 
tare' tot Garda trebuie să ia măsuri și 
să aplice sancțiuni. în documentația 
depusă există un program de decan
tare a dejecților care trebuie respec

tat. Mă îndoiesc că nici Primăria, 
nici Garda nu pot lua măsuri privind 
modul în care sunt respectate con
dițiile de autorizare”, a declarat 
Carmen Bercea, consilier superior 
al Biroului de Relații Publice din 
cadrul ARPM Timișoara.

Garda de Mediu 
mai așteaptă, mai 
cumpănește...

Deși Elit-iștii împut aerul de 
aproape doi ani, comisarii Gărzii de 
Mediu mai așteaptă confirmări și 
analize.

„Am primit o sesizare re
centă îm legătură cu mirosul emanat 
de la o firmă vecină cu ferma de 
porci. S-a realizat un control și au 
fost trimise către Laboratoarele de 
Protecție a Mediului un set de mă
surători. Consider că această pro
blemă trebuie rezolvată împreună 
cu Primăria. Trebuie creat un pro
gram de îngrășare a solului ca în ță
rile europene. ’

Cauza mirosului constă în 
faptul că societatea respectivă îm
prăștie gunoiul de la porci pe anu
mite terenuri cu o vidanjă. în țara 
noastră nu există o lege care să pre

vadă un anumit interval de timp 
când se poate realiza îngrășarea so
lului. Societății i s-au aplicat sanc
țiuni de peste 3 miliarde de lei vechi 
până să-și depună actele pentru au
torizația de mediu. Au fost aplicate 
amenzi și de către Apele Române, 
Sistemul Hidrotehnic Mureș. Au 
obținut autorizația, dar sistemul de 
împrăștiere a dejecților este defici
tar. Așteptăm rezultatul buletinului 
de analize de la laborator ca să con
statăm ce indici sunt depășiți și vom 

aplica din nou sancțiuni” ne-a de
clarat Cristian Moldovan comisar 
șef al Gărzii Naționale de Mediu 
Hunedoara.

Locuitorii municipiului Oră
știe sunt condamnați să suporte pu
toarea și nu pot decât să spere că 
frigul va îngheța rahatul care le face 
viața grea. Pentru că în reacția au
torităților nu mai cred.

Marcel Bot 
Irina Năstase

prwtuce și cwnrcialaeari

lampiane oin leniii uipiu sirauiicai 
ași șl lemtn ie cm ml bani editate.

țjdtchfti din lemn de Idy,

Irnns-v*’ ro B ■
S.C..S//VA LEMVTEX S.R.I.
mi C.himindiu, nr.l2ID, comunu Hărău, 
lai/fax: 0334/301021/22, e-mail: dlvu(ănmurt.ro

%25c4%2583nmurt.ro


Deputății PNL Ioan Tăbugan și Dan Păsat au împărtășit soarta senatorilor PNL Ovidius Mărcuțianu
și Cezar Mircea Măgureanu, pentru nerespectarea deciziei luate la nivel de partid în acest caz.
Traseul politic al celor patru parlamentari era previzibil după moțiune în condițiile în care grupurile
parljmentare ale PNL au decis marțea trecută excluderea lor din aceste structuri
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K Băsescu e optimist: va câștiga alegerile!
Președintele Traian Băsescu i-a spus președintelui Global Forum 

IT&C, Sylviane Toporkoff, care îi urase șefului statului succes deplin în 
campanie, că va câștiga alegerile pentru un nou mandat la Cotroceni. 
Sylviane Toporkoff, președintele Global Forum i-a mulțumit președin
telui Traian Băsescu pentru că, deși are o agendă încărcată, a asistat până 
la finalul primului modul al lucrărilor celei de-a XVIIl-a ediții a Foru
mului Global IT&C. "O eleganță românească", a caracterizat Toporkoff 
gestul șefului statului.

"Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți foarte caldă în aceste aprecieri 
la adresa președintelui României. De regulă, nu sunt chiar așa de sprijinit 
de toți din această țară. Mai ales acum, că a început campania pentru ale
gerea președintelui, vă puteți imagina. Este plăcut să auzi și cuvinte 
agreabile", a replicat Băsescu, iar președintele Global Forum i-a urat, în 
acest context "succes deplin". "Voi câștiga, dacă asta mă întrebați", a 
afirmat șeful statului, râzând, înainte de a părăsi lucrările Forumului.

Președintele Traian Băsescu a participat la Palatul Parlamentului, 
la sesiunea de deschidere a lucrărilor celei de-a XVIIl-a ediții a Foru
mului Global IT&C "Global Forum 2009".

PSD ataeMin nou Parlamentarii chiulangii excluși din PNL

Președintele de onoare al 
PSD, Ion Iliescu, a decla
rat că intenția președinte
lui Traian Băsescu este de 
a prelungi "boala” până la 
alegeri, pentru ca acestea 
să fie organizate de Guver
nul Boc.

De asemenea Lucian Croi- 
toru ar trebui să-și depună manda
tul pentru că "a intrat într-un joc 
care nu-i al lui", consideră social- 
democratul. "Intenția președinte
lui este să facă propuneri, să fie 
respinse de Parlament și urmează 
jocul cunoscut. Să prelungească 
boala până în alegeri, și să rămână 
Guvernul Boc să pregătească ale
gerile. Acesta fost gândul inițial 
al lui Traian Băsescu”, a afirmat 
fostul șef de stat, Ion Iliescu.

In ce privește strategia PSD 
de a contracara "jocul" lui Bă
sescu, Ion Iliescu a spus că social- 
democrații vor respinge 
propunerea lui Croitoru pentru 
funcția de prim-ministru.."PSD să 
respingă această primă propunere, 
și să se întâlnească toate partidele 

(partidele care formează opoziția 
- n. red.) să-i spunem omului (lui 
Lucian Croitoru - n. red.) în față, 
că a intrat într-un joc care nu-i al 
lui. Croitoru să-și depună manda
tul înapoi președintelui, iar preșe
dintele să fie forțat să (...), iar 
atunci își dezvăluie jocul până la 
capăt, o să vină cu o propunere 
din partea PD-L, pe care, bineîn
țeles, Parlamentul o va respinge", 
a menționat Iliescu strategia PSD 
în privința desemnării unui pre
mier care să formeze un Guvern.

Iliescu a amintit că Traian 
Băsescu nu face altceva decât să 
tragă de timp ca "să-și facă jocu
rile". "Este deplorabil acest joc al 
unui șef de stat iresponsabil. El 
vorbește despre gravitatea, nece
sitatea găsirii unei soluții imediate 
și respinge soluția pertinentă care 
era cea mai firească", a adăugat 
Iliescu, amintind de propunerea 
lui Klaus Johannis la funcția de 
premier. Iliescu a arătat că prima
rul Sibiului, chiar dacă vine cu o 
propunere de Guvern, ar avea 
foarte puține șanse de a face ceva 
fără sprijinul lui Traian Băsescu.

Noi demersuri privind legea pensiilor
Purtătorul de cuvânt al PSD, 

Bogdan Niculescu Duvăz, a anunțat că a 
fost depus un proiect de lege privind 
abrogarea articolului din statutul parla
mentarilor care face trimitere la condi
țiile de pensionare ale acestora, 
considerând că motivul pentru care a 
căzut Guvernul Boc, pensiile parlamen
tarilor, este "o poveste absolut falsă". 
"Un subiect important pe lista de discuții 
de astăzi a fost urgentarea anulării legii 
pensiilor pentru parlamentari. în mod ab
solut incorect și fals, primul ministru 
Boc și președintele Traian Băsescu au în
cercat să acrediteze ideea că guvernul 
Boc a fost supus unei moțiuni de cenzură 
și a căzut datorită faptului că a dorit să 
anuleze privilegiile pensiilor. O poveste 
absolut falsă", a declarat Bogdan Nicu
lescu Duvăz, care a comunicat și agenda 
de lucru a social-democraților pentru 
săptămâna aceasta. "Am depus un pro
iect de lege privind abrogarea articolului 
din statutul senatorilor și deputaților care 
face trimitere la pensiile parlamentarilor 
cu referire la legea magistraților. în 
maxim două săptămâni acest articol 
poate fi abrogat, și se revine la condițiile
inițiale în care parlamentarii au aceleași condiții de pensio
nare ca cetățenii României", a arătat Duvăz subliniind că fos
tul prim-ministru, Emil Boc, "și-a permis pur si simplu să 
mintă, vorbind de nensiile narlamantarilnr de R0 de milinnne

ceea ce nu există și nici nu ar putea să exite". "A făcut afir 
mâții mincinoase în fața Parlamentului. Cred că ar fi foart' 
util ca opinia publică să fie informată că lucrurile așa s-ai 
netrecut", a concluzionat social-democratnl

Conducerea PNL a decis ieri excluderea din pa. ..a < 
patru parlamentari care au absentat nemotivat de la votare; 
moțiunii de cenzură ce a dus la căderea Guvernului Boc 2 
susțin surse liberale. Deputății Ioan Tăbugan și Dan Păsa 
au împărtășit soarta senatorilor Ovidius Mărcuțianu și Ceza 
Mircea Măgureanu, pentru nerespectarea deciziei luate 1; 
nivel de partid în acest caz. Traseul politic al celor patru par 
lamentări era previzibil după moțiune în condițiile în can 
grupurile parlamentare ale PNL au decis marțea trecută ex 
cluderea lor din aceste structuri.

In cazul unui alt deputat, Neculai Rebengiuc, singu 
rul parlamentar PNL care nu a semnat moțiunea după ela 
borarea ei, conducerea liberală nu a putut decât să constau 
că acesta și-a dat demisia în dimineața dezbaterii și votări 
acestei inițiative. Un alt deputat PNL absent la moțiune, Dai 
Bordeianu a scăpat de sancțiuni, el dovedind că a fost inter 
nat în spital pentru motive medicale serioase. Liderul PNL 
Crin Antonescu a avertizat, înainte și după ziua moțiunii d< 
cenzură, că aleșii liberali care nu vor respecta decizia ■ fi 
dului de participare obligatorie și susținere prin vot a ac^.,<u 
demers riscă sancționarea cea mai dură prevăzută în statut 
excluderea din această formațiune politică.
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“Gardienii Revoluției vor reacționa într-o manieră severă și distrugătoare fată de acest grup pentru a 
& nu mai îndrăzni să desfășoare vreodată astfel de acțiuni în țară. ”

Mohammad Pakpour

Șiiți contra suniți
Comandantul forțelor terestre ale 
Gardienilor Revoluției, generalul 
Mohammad Pakpour, a promis o 
reacție "distrugătoare" împotriva re
belilor suniți din Jundallah după 
atentatul de duminică soldat cu cel 
puțin 31 de morți, între care mai 
multi lideri ai forțelor de elită.

"Gardienii Revoluției vor reacționa 
într-o manieră severă și distrugătoare față 
de acest grup pentru a nu mai îndrăzni* să 
desfășoare vreodată astfel de acțiuni în 
țară", a declarat generalul Pakpour. Cel 

n 31 de persoane au fost ucise duminică 
ud-estul Iranului, la granița cu Pakista

nul, într-un atentat soldat cu moartea unui 
comandant local al Gardienilor Revoluției, 
armata ideologică a regimului, care a dat 
naștere unor acuzații ale Teheranului față de 
Washington.

Șapte comandanți ai Gardienilor, 
dintre care "generalul Nur-Ali Shushtari, 

în s

adjunct al comandantului forțelor terestre 
ale Gardienilor Revoluției, și generalul 
Rajab-Ali Mohammad-Zadeh, comandant 
pentru provincia Sistan-Baiucistan (...) au 
fost uciși" în acest atentat sinucigaș, a anun
țat agenția Fars. Nici un bilanț oficial al 
atentatelor nu a fost comunicat duminică 
seară, iar diferite agenții de presă iraniene 
au furnizat bilanțuri divergente: 31 de morți 
și 25 de răniți, potrivit agenției Isna, care ci
tează un comunicat emis de Gardienii revo
luției, cel puțin 49 de morți potrivit agenției 
Mehr. Atentatul a avut loc în localitatea Pis- 
hin în timp ce comandanții Gardienilor Re
voluției participau la o reuniune a șefilor de 
tribmji din provincie, destinată consolidării 
"unității dintre șiiți și suniți", potrivit Fars.

Populația iraniană de 71 de milioane 
de locuitori este formată în proporție de 
peste 90 la sută din șiiți, însă în provincia 
Sistan-Baiucistan, situată la granița dintre 
Pakistan și Afganistan, locuiește o impor
tantă minoritate sunită.

Dragostea nu ține 
cont de rasă,
judecătorii da!

Berlusconi are restricție la public

Apărătorii drepturilor omu
lui din Statele Unite sunt re
voltați după ce un judecător 
de pace din Louisiana a re
fuzat să oficieze o căsătorie 
civilă, pe motiv că.mirii erau 
din rase diferite. Cei doi au 
reușit până la urmă să se că
sătorească, dar nu înțeleg 
cum mai este posibil așa 
ceva în zilele noastre, când 
însuși președintele american 
este metis.

Beth Humphrey și Terence 
McKay sunt doi tineri ca toți cei
lalți, chiar dacă ea este albă iar el, 
negru. Acest detaliu nu le-a pus pro- 
oleme până când Beth a.ajuns la bi- 
-oul judecătorului de pace Keith 
Bardwell, care îndeplinește și func- 
:ia de ofițer al stării civile. Bardwell 
-a explicat, politicos, că nu oficiază 
niciodată căsătorii interrasiale, ceea 
:e i-a lăsat pe cei doi tineri în stare 

de șoc. "Primul lucru care mi-a 
venit în minte a fost: Vorbești se
rios? Iar ea mi-a spus: Da, vorbesc 
serios, judecătorul mi-a spus că nu 
ne va căsători pentru că suntem o 
pereche interrasială. Am rămas fără 
grai", povestește mirele. Judecăto
rul, care n-a dorit să stea de vorbă 
cu presa, spune că nu este rasist, 
dar, din experiența sa, cop: născuți 
în familii mixte au numai de suferit.

Știrea a făcut ocolul Americii 
iar reacțiile indignate n-au întârziat. 
Un militant pentru drepturile civile 
a declarat, ironic, că judecătorul se 
teme, probabil, că un copil al fami
liei McKay ar putea ajunge preșe
dinte, pe urmele lui Barack Obama. 
Beth și Terence au găsit imediat un 
alt judecător, o femeie albă, care le- 
a îndeplinit dorința. Dacă n-ar fi fost 
ziariștii, ei ar fi și uitat incidentul, 
în schimb, judecătorul cu tendințe 
rasiste și-ar putea pierde licența, în 
urma anchetei deschise de autori
tăți.

Premierul italian Silvio Ber
lusconi a fost avertizat să 
evite ieșirile "spontane" în 
public ca urmare a unor pre
supuse amenințări cu moar
tea, ministrul pentru relația 
cu Parlamentul evocând un
raport referitor la existența

Rușii se feresc de ucrainieni

Comandanți ai Flotei ruse a Mării Negre au 
obiectat față de verificarea vehiculelor lor mi
litare de către poliția rutieră ucraineană. 
După ce două convoaie care transportau ra

chete au trecut neverificate în vară prin Se
vastopol, autoritățile ucrainene au început să 
verifice documentația convoaielor navale 
ruse.

Potrivit acordurilor ruso-ucrainene, autoritățile de 
la Kiev trebuie anunțate cu privire la fiecare manevră a 
Flotei ruse a Mării Negre, care trebuie să prezinte inclusiv 
documentele care autorizează aceste manevre.

Potrivit unor surse militare, rușii au transportat din 
nou echipamente) fără a avea autorizațiile necesare din par
tea autorităților ucrainene. Recent, flota rusă a construit o 
tabără de corturi între două sate în apropiere de Sevastopol, 
unde sunt transportate în timpul nopții echipamente mili
tare, potrivit autorităților ucrainene. Flota rusă a Mării 
Negre ar fi mutat astfel 12 dintre dispozitivele sale cu ra
chetă în noua tabără.

unor riscuri "izolate de ac
țiuni violente.

Avertizarea vine după ce un 
grup numit Brigăzile revoluționare de 
combatanți pentru comunism a trimis 
o scrisoare la redacția cotidianului II 
Riformista cerându-i lui Berlusconi să 
renunțe la politică și "să se predea jus

tiției". în cazul în care nu va acționa 
în acest sens "sentința justiției comu
niste va fi inevitabilă".

Potrivit II Riformista, care a 
manifestat îndoieli cu privire la auten
ticitatea scrisorii, există "un adevărat 
avertisment în privința climatului ac
tual". Scrisoarea era însoțită de o stea 
în cinci colțuri, simbolul Brigăzilor 
Roșii, o organizație teroristă de ex
tremă stânga, care a comis crime și ră
piri în anii '70. în scrisoare se cerea de 
asemenea demisia președintelui Par
lamentului, Gianfranco Fini, și a lide
rului partidului xenofob Liga 
Nordului, Umberto Bossi.Cei trei au 
fost calificați ca fiind lideri ai "noilor 
Cămăși negre”.

Premierul italian a ignorat 
amenințările și și-a continuat activită
țile în mod normal. El a fost foarte bi- 
nedispus în momentul în care s-a 
întâlnit cu voluntarii ce ajută la recon
struirea locuințelor din orașul 
L'Aquila, din regiunea Abruzzo, care 
au fost distruse din cauza unui cutre
mur puternic în aprilie.



10 Timp liber
Marți, 20 octombrie 2009 . ..

r=j> Integrante 

i=î> Rebus

? (...) ZgârcițiGâi'-oav?

lucru pe care îl poți

Oscar Wilde

Ucenic

Chin

Lațe!

Tigrați

întrebare A urla

Cuie!

Produs 
lactat

impar
țiali

De ne
crezut

Debu- 
solată

Irina 
PopescuDate 

prin sită!

Dicționar: Aia,Arin,

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

“Experiența este singurul

Recipi
ent

Constatare

in parc

Verigi

țarină!

Normă, 
regulă

Masun 
de teren

Medica
mente

Afirma
re

Albastrul 
cerului
Care!

Platane

Aproxi
mativ

Sud-Vest

Viață 
Proiector

Dați în
clocot

Puiul 
caprei

Aceea

Amicală

Pus in 
alertă

Clan!

Găici!

Indicat

Om de

Membru 
într-o

Biserică

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 R *

3

4

5. A
6 1
7

8

9 1
10

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

ARACAN, ARÂMIT, ARIE, ATAȘARE, BAL 
. DAME, DAT, ENOT, ETERNITATE, IMITATA, 
INALIENARE, INC, ION, ITANI, LA, LITĂ, NAT, 

NATALITATE, NĂBĂDĂIOȘI, OSATURI, PA, 
PAPIR, RIOLIT, SÂN, SAT, SUNT, TA, ȚIPI, 

TOBĂ, ȚARĂ.
Petru Ardelean - ARAD

Văzduh

Vine 
după 
doi 

Calciu

Prietenă

Viorel Naghi - Vladimirescu

Mioare
Periplu Scrânciob

Bâtlan

Bandă 
(Pl)

Cu orice 
prwț 
Toi!

? (...)

Ștearsă

Dânsele
Bluze 

rustice

Date 
prin 
sită!

Lichid 
vital 
Fire 

textile

Vas mai 
mic

Dungată

Metodă Prins in 
cursă!

In Banat!

Așezare 
in’Rusia

Vrăjitor
Paner

Aviator
A 

dispare

Cale de 
acces 

Cușmei 
Povată

ST

Wanda 
Albin

Slogan

Team 
din Arad 
Aplauze

Cam
pioni
Staul!

Trupă

Arbore 
secular

Drumeți

Risipit

Sonia 
Pop

Loc de 
odihnă

4 2 1 5

co 7 3 ’

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

5 8 4 1
4 8 9 6 5

co 4 2 6 5
3 7 8 4 2 6

2 6 5 1 9 8

F

Epocă

Volum
Fruct în 
cămară!

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

Apă 
curgă
toare

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

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

încurajată de fanii săi și susținută de casa de 
discuri Rotana, a trecut de la modelling la muzică, 
lansând pe piață albumul "Howa el Zaman**. Muzica 
ei a avut un succes foarte mare în Liban, câștigând 
într-o perioadă scurtă un număr foarte mare de 
fani. Faima a făcut-o să ia în considerare posibili
tatea de a candida pentru un loc în parlamentul li
banez.
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*->> Glasul publicitate
Telefon O 771.6 77.031

ANUNȚ PUBLIC

SC APA PROD SA cu sediul in 
localitatea Deva, str. Calea Zarandu- 
lui, nr. 43, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru elibera
rea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Rezervor apă potabilă ca
pacitate 300 mc”, situat în localitatea 
Geoagiu, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul 
APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de 
luni până joi (orele 8 -16,30) și vineri 
(orele 8 -14).

Eventualele sesizări și reclamații 
pot fi depuse în termen de 10 zile lu- 

ătoare de la data publicării anun
țului.

Cotidianul
*

„Glasul Hunedoarei”

angajează

vânzători volanti
9

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 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%
Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

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

V

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

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

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 -
1 lună - 10 lei

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

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

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

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Sc.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:

I

I
I
•

I

I
I
I

I
I

I

•
I
I

! 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 in 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.)

t
I
I 
•
i

I

I
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c£> Drâgtdcxcu - erou Iu Mondiale 
<=£> Hutton • campion mondial in Fl

Sport
Marți, 2II octombrie 2009

AFP: Românul Marian Drăgulescu a fost omul 
Campionatelor Mondiale, cu două titluri

Agenția France Presse notează, duminică, după ter
minarea Campionatelor Mondiale de gimnastică de la 
Londra, că românul Marian Drăgulescu a fost "omul com
petiției", el obținând două medalii de aur, la sol și sărituri. 
"China rămâne imperială, Drăgulescu un mare campion", 
scrie AFP.

"Dacă românul Marian Drăgulescu a fost omul 
Campionatelor Mondiale de gimnastică, cu două titluri, la 
sol și la sărituri, China a rămas imperială la Londra, de 
unde a plecat cu nouă medalii, dintre care șase de aur. Ro
mânul în vârstă de 28 de ani este autorul unei reveniri fa

buloase după o retragere de peste opt luni", adaugă sursa- 
citată. Drăgulescu s-a deotarat încântat de performanțele 
realizate la Londra. "Nivelul gimnasticii este din ce în ce 
mai ridicat, fiecare titlu este din ce în ce mai dificil de câș
tigat. De aceea sunt foarte mulțumit", a spus noul octuplu 
campion mondial.

■ Marian Drăgulescu a câștigat, duminică, medalia 
de aur în finala de la sărituri, la Campionatele Mondiale 
de gimnastică, la o zi după ce s-a impus și la sol, la com
petiția de la Londra.

Button, ’’extaziat” după cucerirea titlului mondial în Formula 1
Pilotul britanic Jenson Button, 
care a cucerit titlul mondial al 
piloților după locul cinci ocu
pat, duminică, în Marele Pre
miu al Braziliei, s-a declarat 
"extaziat" și răzbunat față de 
presa britanică, care nu l-a 
susținut în acești ultimi ani.

"După o asemenea cursă, în care 
am rulat în spate, sunt mai mult decât 

ușurat. Mă simt extaziat. Am început să 
regândesc multe lucruri, bune și rele, la 
finalul cursei, nu numai din acest an, 
dar și din cele precendente. Ultimele 
curse au fost destul de stresante pentru 
mine. Indiferent de ritmul nostru, am 
întâmpinat unele probleme în calificări 
care mi-au ruinat cursa. Mental a fost 
extrem de dur, nu numai pentru că nu 
aveam cea mai competitivă mașină, ci 
și din cauza faptul că am citit ceea ce 
se scria prin ziare și reviste. Au fost co
mentarii negative. Poate că am reacțio

nat ca și cum nu ar fi contat pentru 
mine. Dar, de fapt, nu vroiam să-mi re
cunosc slăbiciunile, să arăt că ele mă 
afectează. Echipa a fost alături de mine 
și asta m-a ajutat foarte mult. Astăzi 
(n.r. - duminică), deși nu am câștigat 
cursa, mă simt ca și cum aș fi facut-o", 
a punctat pilotul britanic.

Button consideră că acest titlul 
câștigat este pe deplin meritat: "Sunt 
mândru să fiu campion în acest sezon. 
Personal consider că am meritat acest 
titlu. Am fost cel mai bun pe parcursul

celor șaisprezece 
curse. Sunt cam
pion mondial. 
Da, cred că am de 
gând să spun asta 
toată noaptea. A 
fost cea mai bună

cursă din viața mea, datorită emoțiilor, 
pentru că am dat tot ce aveam mai bun 
pentru a obține această realizare". Jen
son Button a adăugat că este important 
că a cucerit titlul cu o etapă înainte de 
finalul sezonului. "Am câștigat campio
natul acumulând suficiente puncte în
ainte de ultima cursa. Știu că a luat mai 
mult timp decât au crezut unele per
soane, dar aceasta este Formula 1. 
Există mulți piloți foarte buni pe grilă. 
Iată de ce este atât de dificil să câștigi 
în acest sport. Pentru restul, voi profita 
de acest moment într-un fel în care nu 
vă puteți imagina. Putem face asta 
atunci când câștigăm, nu este așa? Mai 
există și oameni negativiști. înțeleg că 

-este interesant să vorbim de faptul că 
mi-am pierdut avantajul de puncte ce îl 
aveam în acest sezon. Totuși, asta nu

mai contează. Sunt campion mondial", 
a completat Button.

Pilotul australian Mark Webber 
(Red Bull) a câștigat, duminică, Marele 
Premiu de Formula 1 al Braziliei, în 
timp ce britanicul Jenson Button și 
echipa sa Brawn GP au devenit cam
pioni mondiali, cu o etapă înaintea sfâr
șitului sezonului. Button, care a oc t 
locul cinci în această cursă, a acumuiat 
89 de puncte și nu mai poate fi ajuns în 
clasamentul piloților de Sebastien Vet
tel (74 de puncte) și Rubens Barrichello 
(72 de puncte). De asemenea, în clasa
mentul constructorilor, Brawn GP a de
venit campioană mondială, cu 161 de 
puncte, în timp ce Red Bull are 135,5 
puncte. Pe locul trei se situează Ferrari, 
cu 71 de puncte.

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantități foarte mari
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