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ÎPS Timotei nu și-a luat titlul 
de “cetățean de onoare”

9

Arhiepiscopul Timotei Seviciu a fost declarat „Ce
tățean de onoare al județului Hunedoara” în ședința 
de vineri a Consiliului Județan. Distincția acordată 
vine cu câteva zile îninte ca Sfântul Sinod șă aleagă 
viitorul episcop al Hunedoarei, într-o perioadă în care 
liderii politici locali fac lobby pentru întronarea unui 
arhiereu care, foarte probabil, nu va conduce Episco
pia Hunedoarei. înaltpreasfințitul Părinte dr. Timotei 
Seviciu nu a participat la momentul festiv ce i-a fost 
pregătit la Deva.
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Kelemen Hunor, candidatul U.D.M.R. la Cotro- 
ceni, și-a început traseul electoral din județul Hune
doara. A avut discuții cu asociații civile, reprezentanți 
ai bisericii și diverse organizații non-guvemamentale.

Autobaza lui Nica, în pelerinaj 
prjn Hunedoara

Acum încep să dea pe de lături bârfele  fostului minis
tru Dan Nica, cel care se temea că o să îi sufle alții autobu
zele cele de trebuință pentru a-l duce pe Mircea Geoană 
spre fotoliul de președinte. La sfârșitul săptămânii trecute, 
un autobuz cu însemnele electorale ale lui Mircea Geoană 
era în pelerinaj prin județul Hunedoara. Cei care se temeau 
să nu fie furați în alegeri pe bază de turism electoral și-au 
organizat propria flotă de campanie rutieră.

Reamintim că pesediștii au ieșit de la guvernare după 
ce ministrul Administrației și Internelor, Dan Nica, fusese

demis pentru declarațiile potrivit cărora alegerile vor fi 
fraudate cu autobaza și că toate autobuzele au fost deja în
chiriate de adversarii politici ai Partidului Social Demo
crat. Acum, PSD scoate de la naftalină divizia de mijloace 
de transport cu care va mărșălui spre Cotroceni.

Autobuzele lui Geoană demonstrează încă o dată, 
dacă mai era nevoie, că „hoțului de furat îi e frică!

E urât, dar e... Real
Un cuplu tânăr, cu gând să se așeze la casa 

lor, vrea să cumpere - între altele - o mașină de 
spălat. Găsesc o ofertă convenabilă, la un maga
zin (cu nume) cât se poate de Real

/
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Ziua Armatei 
în cerc restrâns
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Topul muzeelor 
de ciocolată
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Ajutor pentru tinerii 
cu probleme sociale de Bogdan Barbu

Cazul Samson 
sau afacerea cu templul

Probabil cei mai mulți dintre cititori cu
noașteți povestea lui Samson, Herculele biblic. 
Pentru cei care nu o știu sau au uitat-o, iat-o pe 
scurt: Samson, ca orice ins dăruit cu forță în 
exces, dar cu creierul doar pe post de organ au
xiliar, se descurca binișor când era vorba de dat 
cu pumnul în dușmanii Poporului ales, dar mai 
avea de lucrat la capitolul relații umane și co
municare, Cu oarece slăbiciuni pentru sexul fru
mos, el a căzut în plasa versatei Dalila, care 
după mai multe încercări i-a dibuit secretul for
ței sale neobișnuite: părul lung. Pe urmă a fost 

ușor: l-a adormit, l-a tuns și l-a dat pe 
mâna dușmanilor. Aceștia i-au scos ochii, 
l-au pus la muncă grea, apoi, după ceva 
vreme, l-au adus într-un templu la o mare 
sărbătoare de-a lor. Numai că nimeni nu s- 
a îngrijit să îl mai și tundă din când în 
când, astfel că părul i-a crescut și odată cu 
el și puterea neobișnuită i-a revenit. Odată 
postat în templu între două coloane de spri

jin, voinicului Samson i-a venit în sfârșit mintea 
cea de pe urmă și s-a răzbunat crunt pe prigoni
torii săi, dărâmând coloanele și năruind între 
templul.

... Oare chiar să nu fi prevăzut nimeni 
dintre filistini ce se va întâmpla când chica lui 
Samson va crește și, foarte probabil, îi va reveni 
și forța, de l-au adus într-un edificiu public? 
Greu de crezut. în acest caz, cel al îndoielii, câ
teva întrebări care îi vin în minte unui ziarist din 
România anului 2009 sunt următoarele:

- cine dorea terenul de sub templu, ce 

speculant de terenuri sau ce grup de interese de 
acum câteva mii de ani?

- respectivul (sau respectivii) avea(u) in
teresul ca acea clădire să fie dărâmată, dar au
toritățile locale sau naționale cum au fost 
cointeresate în acest proiect, cine a dat aproba
rea ca un potențial factor de distrugere (Samson) 
să fie lăsat liber în acel spațiu?

- în cazul în care, totuși, scenariul de mai 
sus nu e cel adevărat, templul ar fi trebuit în 
orice caz reclădit, pe bani publici; alte întrebări, 
atunci:

- a cui firmă s-a ocupat de reconstrucție, 
cine a asigurat mâna de lucru, a cui firmă a fur
nizat materialele?

- adjudecarea lucrării s-a făcut prin lici
tație publică sau...?

... Și, la urma urmei, de ce o fi lumea atât 
de suspicioasă, în vremea noastră, față de o afa
cere veche? Există motive? Că deja simt cum 
îmi crește părul...
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

ReteO zilei
Salată de ouă 

cu costiță
9

și sparanghel

Ingrediente:
4 ouă, 100 g costiță, 2 lin

guri oțet, 8 fire de sparanghel, 
200 g roșii, 100 g frunze mici 
de spanac.

Mod de preparare:
într-un vas cu apă rece, pu

neți 4 ouă și fierbeți la foc mic 
timp de 6 minute.

Scurgeți de apă și țineți 
ouăle sub jet de apă rece. Cură- 
țați-le de coajă și tăiați-le în ju
mătate, pe lungime. Prăjiți, 
timp de 5 minute, 100 g costiță 
tăiată felii. Stingeți cu două lin
guri de oțet din vin alb. Fierbeți 
în apă cu sare 8 fire de sparan
ghel timp de două minute.

Impărțiți 100 g frunze mici 
de spanac și 200 g roșii în patru 
boluri. Adăugați sparanghelul, 
costița și sosul din vas și puneți 
deasupra cîte un ou tăiat. Presă- 
rați piper negru proaspăt măci
nat și serviți.

Timp de preparare:
15 min.
Porții: 4

Amp^sarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hune
doara

► DJ 687 Hunedoara - Hășdat

► DN 66 Călan - Batiz

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

► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sân
tuhalm

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

► Deva - Calea Zarandului, B.dul 
22 Decembrie

► DN7 llia, Tătărăști, Buijuc, Zam 
și DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Să- 
cămaș

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

- 4

► PROGNOZA METEO
ZIUA

MIN MAX

Deva: 13 22

Petroșani: 11 17

Hunedoara: 13 21

Hațeg: 12 20

Brad: 13 21

Orăștie: 13 21

► HOROSCOP
Este o zi promițătoare sub aspect financiar. Dacă știi să-ți joci 

cărțile, ai putea câștiga o sumă frumoasă. In plan personal, însă, 
întâmpini probleme cu persoana iubită. Ți se pare că nu mai pri
mești suficientă înțelegere din partea acesteia și că, oricum, nu te 
înțelege. Se poate totuși ca lucrurile să nu fie atât de negative.

Fă tot posibilul pentru a-ți supraveghea cheltuielile. Se poate să 
risipești banii pe lucruri care nu contează să în curând te vei trezi 
într-o situație foarte dificilă. Acasă au loc evenimente importante, 
care schimbă cumva starea de lucruri. In momentul de față, tot ce 
poți face este să te acomodezi cu această nouă situație.

Te înțelegi bine cu familia și astăzi ai suficient timp pentru a sta 
lângă cei dragi. Preferi să stai cu aceștia decât să participi la reu
niuni mondene. Ai impresia că majoritatea relațiilor de acest tip 
sunt extrem de superficiale și efemere. De aceea, petrecerile și invi
tațiile primite nu te încântă.

Faci tot posibilul pentru a întreține o atmosferă pozitivă în sânul 
familiei, iți manifești emoțiile și afecțiunea mai mult decât de obi
cei. Te simți bine alături de cei dragi. Astăzi ai putea să reiei legă
tură cu acei prieteni cu care nu ai mai vorbit de multă vreme.

încearcă să nu pui orgoliul personal pe primul plan, în relația de 
cuplu. Persoana iubită s-ar putea simți lezată de o astfel de atitu
dine. Dacă încă nu ai pe nimeni și îți dorești o relație de durată, 
care să se îndrepte către căsătorie, ai mari șanse să găsești per
soana potrivită pentru acest lucru. In relațiile cu ceilalți corectitu
dinea ta îți aduce multe beneficii

Astăzi este un moment prielnic întâlnirilor cu persoanele dragi. 
Dacă nu ți-ai mai văzut prietenii de ceva vreme, stabilește o întâl
nire. Veți avea ocazia să vă puneți la curent cu ultimele noutăți să 
să vă bucurați de un dialog interesant. In plan personal, ești des
chis promovărilor amoroase. N-ar fi de mirare să te îndrăgostești.

► Bancul zilei
© © ©

Deviza moldoveanului:
Viața-i scurtă. Dacă tot n-o 

putem lungi, hai să o facem lată!

© © ©

Un bețiv vede un șofer care în
cearcă să-și pornească mașina dînd 
la manivelă.

- Aha! Tu ești ăla de învârte 
strada!

© © ©

Un tip la un bar, mort de beat, cu 
paharul in față, plângea de rupea pă
mântul. Văzându-1 așa dezamăgit, 
barmanul îl întreabă:

- Dar ce s-a întâmplat?
- Păi, acum trei luni a murit 

mama și mi-a lăsat 10.000$...
- Condoleanțele mele...
- Acum două luni, a murit tata și
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Dacă ai parte astăzi de diverse întâlniri, fii cu băgare de seama. 
Persoanele pe care le întâlnești acum pot avea în viitor o influență 
mare asupra ta, fie în aspect profesional, fie în aspect personal. în 
plan amoros, o idilă începută ca o simplă distracție devine din ce

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 11 12

Petroșani: 8 10

Hunedoara: 11 12 .

Hațeg: 8 11

Brad: 11 12

Orăștie: 12 13

Te-ai săturat să te tot confrunți cu problemele de familie. Astfel 
încât, astăzi decizi să pui piciorul în prag. Dacă ești foarte ocupat 
cu partea personală, este mai bine să nu te implici în discuții cu 
restul lumii, pentru că nu-ți stă capul la asta. Ești distras și riști să 
iei decizii greșite sau să spui lucruri regretabile.

Nu ești foarte preocupat de ceea ce se întâmplă pe acasă. Ai o 
mulțime de proiecte personale, care îți mănâncă tot timpul. Tre
buie, totuși, să iei in seamă și responsabilitățile familiale. Dacă < 
un prieten bun, cu care nu ai mai vorbit de multă vreme, caută-l. 
Ar putea să-ți spună și părerea lui despre ceea ce ți se întâmplă.

Astăzi ești un pic dificil, pentru că nu mai ești deloc dispus să 
faci compromisuri. Preferi lucrurile clare, fie albe, fie negre, însă 
unele situații nu-ți permit să desparți astfel lucrurile. Este impor
tant să menții echilibrul în relațiile cu prietenii și cunoștințele tale 
și să nu le ceri ceea ce ei nu pot sau nu sunt dispuși să ofere.

în ce mai serioasă și se poate finaliza printr-o căsătorie.

Dacă încerci să închei o afacere astăzi, ai mari șanse de reușită. 
Este o zi bună în plan financiar. întâlnirile cu prietenii se dovedesc 
utile. Te simți pe aceeași lungime de undă cu aceștia și te bucuri de 
multă simpatie și respect din partea lor. în schimb, în relația de
cuplu, situația este tensionată.

Ești irascibil cu cei din jur și simți nevoia să stai singur, să-ți 
vezi de treburi nestingherit. Dacă totuși cineva iți caută compania 
sau încearcă să-ți vorbească, fii deschis și ai grijă să nu jignești pe 
nimeni cu atitudinea ta ofensivă. Este chiar posibil să ajuți o per
soană din anturaj, dându-i un sfat bun. Dar pentru acest lucru tre
buie să fii comunicativ.

mi-a lăsat 25.000$...
- îmi pare rău, domnule, foarte 

rău...
- Luna trecută a murit frate-meu 

și mi-a lăsat 50.000$...
- Vai, trei persoane dragi, în așa 

scurt timp...
- Și luna asta nu mai pică 

nimic... nimic... fir-ar să fie...

© © ©

Un cuplu fără copii apelează la

tratamentul cu hormoni de mai
muță. După nouă luni de așteptare 
el, emoționat și arzând de nerăb
dare, se plimbă agitat pe culoar în 
fața ușii de la sala de nașteri. în sfâr
șit, din sală iese medicul ștergându- 
și transpirația de pe frunte.

- Ce este, domnule doctor? Băiat 
sau fată? întreabă proaspătul tată.

- Nu știu! Așteptăm și noi să se 
dea jos de pe candelabrul

© © ©
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Deva și Hunedoara - orașele îngerilor 
Timotei Seviciu “a fentat”politicul Religie 3

Luni, 26 octombrie 2009

Săptămâna îngerilor

în perioada 25 octombrie -1 no
iembrie 2009, orașul Hunedoara și ora
șul Deva vor găzdui o manifestare cel 
puțin inedită, numită “Săptămâna înge
rilor”. Printre atâtea urâțenii și chiar 
grozăvii promovate la rang de artă - 
concerte cu muzici infernale, filme hor- 
or, cabarete politice, reuniuni mondene 

și alte peripluri de etalare a vanităților, 
superficialității și chiar a imbecilității 
lumii în care trăim - se strecoară cu 
modestie, fără fast și sponsorizări con
sistente, îngerii.

Adevărate lumini celeste, abia 
tangente cu aceste citadele ale materia
lității care au devenit sufletele multora 
dintre noi. Dar oare de ce vin îngerii la 
noi? Ce mai vor și ei, se vor întreba unii 
pragmatici! Răspunsul este simplu: ei 
nu vin sa ceară (nu au nevoie să ceară 
căci au cu mult mai multe decât noi), ci 
vin să dăruiască. Un surâs, un gest prie
tenos, o vorbă bună, o îmbrățișare afec
tuoasă care să ne aducă în suflete 
nostalgia unei lumi mai bune și mai fe- 

cite, pe care o putem găsi mai aproape 
de noi decât am îndrăzni să visăm. 
Fleacuri - vor spune unii, mărunțișuri 
— vor spune alții, pentru că într-o lume 
bolnavă, cu sistemul de valori inversat, 
un lucru este cu atât mai valoros cu cât 
dai mai mulți bani pe el iar aceasta îi 
conferă “valoare” și posesorului sau în 
ochii celorlalți.-^Sfântul

Să fii înger pentru 
aproapele tău

într-adevăr un surâs nu 
costă nimic, nici o îmbrățișare, 
nici o vorbă bună; dar aceste așa- 
zise mărunțișuri dau virtuți neaș
teptate, tămăduitoare și 
regeneratoare. Ele au rădăcini 
adânci, punându-ne și pe noi în 
legătură cu profunzimile propriu
lui nostru suflet. Iar paradoxul 
este că cel care le dăruiește altora 
nu devine mai sărac prin aceasta. 
Ele îl îmbogățesc și pe cel care 
primește și pe cel care dăruiește 
la fel de mult.

Haideți așadar să ne gân
dim măcar pentru o săptămână 

că suntem mesageri ai îngerilor și chiar 
să fim astfel. Să-i lăsăm pe îngeri să ac
ționeze prin noi și să manifestăm în 
lume toate calitățile lor divine: iubirea 
altruistă, armonia, puritatea, iertarea, 
răbdarea, înțelepciunea, curajul, devo
tamentul, ajutorul dezinteresat, frumu
sețea și adevărul. Să fim, cu alte 
cuvinte, un înger pentru aproapele nos
tru.

Dacă veți intra în acest joc veți 
putea trăi experiențe uluitoare. Jocul nu 
va fi greu dar nici ușor.

A I

îngerii 
sunt printre noi

într-o limbă străveche, “deva” 
înseamnă zeu sau înger. Așadar, îngerii 
vor veni și la Deva și Hunedoara pentru 
a se manifesta în și prin cei al căror su
flet a aspirat măcar o dată să se smulgă 
din lanțurile materialismului și să se 
avânte spre înălțimi celeste.

Să ne asumăm cu umilință că o 
astfel de lume în care trăim există nu 
neapărat datorită noua, dar în orice caz 
prin proria noastră neglijență. La fel în 
conștiințele tinere în formare (și chiar 
și cele care nu mai sunt tinere dar sunt 
tot în formare) dacă introduci “gunoi”, 
respectiv imagini obsesive, sunete di- 
zarmonioase, idei - forțe mincinoase, 
binele impletit cu răul, sentimente jos-

nice ridicate la rang de virtute (ura, in
vidia, lăcomia, lăudăroșenia - cum sunt 
în cazul manelismului), atunci nu ne 
putam mira de inversarea sistemului de 
valori, astfel încât asemenea orori ajung 
să placă.

De aceea manifestarea “Săptă
mâna Îngerilor” vine ca o gură de aer

ÎPS Timotei nu și-a luat titlul
de “cetățean de onoare” 

9
Arhiepiscopul Timotei Seviciu 

a fost declarat „Cetățean de onoare al 
județului Hunedoara” în ședința de vi
neri a Consiliului Județan. Distincția 
acordată vine cu câteva zile îninte ca 
Sfântul Sinod să aleagă viitorul epis
cop al Hunedoarei, într-o perioadă în 
care liderii politici locali fac lobby 
pentru întronarea unui arhiereu care, 
foarte probabil, nu va conduce Epis
copia Hunedoarei. înaltpreasfințitul 
Părinte dr. Timotei Seviciu nu a parti
cipat la momentul festiv ce i-a fost 
pregătit la Deva.

Este pentru prima dată în ulti
mii cinci ani când se acordă o astfel de 
distincție în cadrul Consiliului Jude
țean Hunedoara. Potrivit aleșilor jude
țeni, titlul de cetățean de onoare i-a

Biserică nouă la Ohaba-Stâncești
Noua biserică din Stâncești- 

Ohaba s-a dovedit ieri neîncăpătoare 
pentru cele câteva sute de credincioși 
care au participat la slujba de sfințire 
a lăcașului de cult. Sfânta liturghie și 
ritualul de sfințire au fost oficiate de 
un sobor de nouă preoți din parohiile 
comunei Dobra și din împrejurimi.

Biserica a fost renovată cu aju
torul administrației locale, dar și a 
enoriașilor, lista de donatori citită de 
preotul paroh fiind foarte lungă. Atât 
la ceremonia religioască, cât și la masa 
de după sfințirea bisericii au participat, 
alături de prefectul județului Hune- 

*

proaspăt într-un loc de mult neaerisit, 
ca o lumină diafană la capătul tunelului 
bâjbâielilor noastre printr-o lume bân
tuită de materialism, care crede în exis
tența particulelor electronice deși 
nimeni nu le-a văzut, dar nu crede în în
geri deși unii le-au simțit prezența.

Haideți să facem cel puțin pen
tru o săptămână din Deva și din Hune
doara orașele îngerilor.

Iar cei care simțiți în inimă o vi
brație tainică și un impuls de a vă an
grena în acest joc divin - dar nu știți 
cum s-o faceți - căutați-ne!

fost acordat arhiepiscopului Timotei 
Seviciu pentru contribuția adusă în 
domeniul culturii și cultelor în cei 25 
de ani în care a păstorit județul Hune
doara.

Titlul a rămas 
la Deva

Din partea arhiepiscopului Ti
motei Seviciu a venit, la ședință CJ 
Hunedoara, vicarul Iacob Bucte. Tri
misul înaltpreasfmțitului a participat 
răbdător la ședință dar a refuzat să 
preia distincția. Părintele vicar a spus 
că primirea unei astfel de onorabile 
distincții este mai mult decât poate 
domnia sa accepta ca responsabilitate. 
De obicei în astefel de situații, trimisul 

doara, Dorin Gligor, și de primarul 
Gheorghe Șuiaga, localnici din toate 
satele comunei Dobra. „Este foarte 
bine că se construiește într-o zonă care 
până mai ieri era amenințată cu depo- 
pularea. Persoane din Deva și Hune
doara care aparțin clasei medii au 
cumpărat terenuri și case de vacanță în 
acest sat și tot ei au contribuit semni
ficativ la ridicarea bisericii, ceea ce 
dovedește că în acest loc se încheagă 
o nouă comunitate”, a declarat prefec
tul juețului Hunedoara, Dorin Gligor.

La rândul său primarul comu
nei Dobra se arată optimist față de vii-

țâre pe oameni, mai cu seamă pe creștini, s-a 
aprins de râvna. Și vrând să se lupte cu Lie a aler
gat la Sfântul, în temniță, cerând de la dânsul ru
găciuni și binecuvântare ca să-1 poată birui pe 
acel ucigaș de oameni. Și, însemnându-1 cu sem
nul crucii pe frunte, Sfântul i-a zis: "Du-te și pe 
Lie vei birui și pe Hristos vei mărturisi!". Deci, 
intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat: "Dum
nezeul lui Dimitrie, ajută-mi!". Șb-îndată, trân- 
tindu-1 jos pe Lie, l-a omorât. Și s-a întristat 
împăratul de moartea lui Lie. Aflând însă că 
Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndemnat pe 
Nestor să se lupte cu Lie, împăratul a trimis os
tași, poruncindu-le să-l străpungă cu sulițele pe 
Sfântul, în temniță, că a fost pricina morții lui 
Lie. Și aceasta făcându-se îndată, marele Dimitrie 
și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Peste 
ani, când i s-au aflat moaștele, din acestea izvora 
mir binemirositor, care a vindecat mulți suferinzi.

La Hunedoara
- zilnic între orele 18-21, Ga- 

laria de Arte (teatru)
și la Deva - zilnic între orele 

17:30-21,
- luni și marți, Casa de Cultură, 

sala mică
- miercuri, joi, vineri, sâmbătă, 

duminică centrul oamenilor de afaceri 
- CEPROMIM etaj 5.

Georgiana Giurgiu

mulțumește pentru distincție și expune 
motivele pentru care vlădica nu a putut 
ojiora cu prezența distinsa adunare. De 
această dată lucrurile nu au mers în sti
lul protocolar. Vicarul Iacob Bucte a 
refuzat să primească distincția în nu
mele arhiepiscopului Timotei Seviciu, 
dar i-a sugerat președintelui Mircea 
Ioan Moloț că ar putea să meargă per
sonal să înmâneze titlul, ca un gest res
pectuos față de înaltpreasfințitul 
Părinte dr. Timotei Seviciu.

Gestul reținut al arhiepiscopu
lui de a nu se prezenta la ședința fes
tivă trădează o oarecare deziecere a 
arhiereului față de politicienii care vor 
să facă ei legea și în structurile Biseri
cii Ortodoxe Române.

Alexandru Avram

torul localității Stâncești-Ohaba. „As
tăzi am renovat o biserică, mâine vom 
rezolva problema apei curente în loca
litate și a drumului asfaltat. încet, și 
acest sat va aveau nivelul de confort 
pe care-1 caută cei care vor să se re
tragă de la oraș în zonele mai liniștite. 
Sfințirea acestei biserici renovată cu 
ajutorul localnicilor arată că în Ohaba- 
Stâncești lucrurile nu stau pe loc”, sus
ține Gheorghe Șuiaga.

Georgiana Giurgiu

Sfântul Dimitrie, izvorâtorul de mir
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe 

vremea împăraților Dioclețian și Maximian Ga- 
leriu (284 - 311) și era fiul voievodului cetății Te- 
salonicului, botezat în taină de părinții săi, de 
frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor. Și 
îl» învățau părinții în cămara cea ascunsă a pala
tului lor toate tainele sfintei credințe, luminându- 
i cunoștința despre Domnul nostru Iisus Hristos, 
precum și milostenia cea către săraci, săvârșind, 
adică, faceri de bine celor ce trebuiau. Și așa, Di
mitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinți
lor săi, dar, mai ales, a început a lucra într-însul 
darul lui Dumnezeu. Și tânărul creștea cu anii și 
cu înțelepciunea, urcând ca pe o scară, din putere 
în putere. Și, ajungând la vârsta cea mai desăvâr
șită, părințiflui s-au dus din vremelnica viață, lă
sând pe tânărul Dimitrie moștenitor nu numai al 
multor averi, ci și al bunului lor nume. Deci, Ma
ximian împăratul, auzind de moartea voievodului 
Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia 
și, cunoscându-i înțelepciunea, l-a făcut voievod

în locul tatălui său. Și a fost primit Sfântul cu 
mare cinste de cetățeni, iar el cârmuia cu multă 
vrednicie poporul, propovăduind pe față dreapta 
credință și aducând pe mulți la Hristos. Nu după 
multă vreme, a cunoscut împăratul că Dimitrie 
este creștin și s-a mâniat foarte. Drept aceea, în- 
torcându-se biruitor dintr-un război cu sciții, Ma- 
ximian a poruncit să se facă praznice în fiecare 
cetate, în cinstea zeilor, și a venit împăratul și la 
Tesalonic. Și, Dimitrie fiind întrebat de sunt ade
vărate cele auzite despre dânsul, a răspuns cu în
drăzneală, mărturisind că este creștin și a 
defăimat închinarea păgânească. Și îndată, împă
ratul a poruncit să-l închidă în temniță, până la 
încheierea jocurilor în cinstea venirii sale. Și se 
bucura împăratul, mai ales, văzând pe un luptător 
vestit, Lie, vandal de neam, înalt, puternic și în
fricoșător la chip, că se lupta cu cei viteji și-i uci
dea, aruncându-i în sulițe. Deci, era acolo un 
tânăr creștin, anume Nestor, cunoscut Sfântului 
Dimitrie. Acesta, văzând pe Lie ucigând fără cru-
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Campania de informare are ca scop informarea tinerilor la nivel județean privind legislația și serviciile sociale 
existente în comunități, reducerea numărului de minori exploatați prin muncă și minori cerșetori, prevenirea 
abandonului școlar, prevenirea delincvenței juvenile și a consumului de droguri în rândul tinerilor.

Campanie de informare la nivel de județ

Ajutor pentru tinerii cu probleme sociale
Cami vanati

Un posesor de armă de vâ
nătoare din municipiul Hune
doara este cercetat de polițiștii 
Serviciului Arme, Exploziv^, 
Substanțe Periculoase pentru 
folosirea armei de vânătoare 
asupra unor câini hoinari. Pose
sorul permisului de armă a tras 
mai multe focuri de armă, în 
luna august a anului curent, pe 
marginea Lacului Cinciș, unde 
acesta are o locuință. Poliția a 
decis ridicarea armei pentru ex- 
pertizări în urma cercetărilor 
efectuate pentru uz de armă le
tală fără drept.

Cadoul 
i-a adus 
probleme

Direcția Generală de Asis
tență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara a ini
țiat o campanie activă care 
are ca scop principal preve
nirea, informarea și educa
rea în domeniul protecției 
copilului. Campania se des
fășoară în perioada octom- 
brie-decembrie 2008 și are 
drept țintă patru tipuri de 
problematici sociale cu
rente: exploatarea copilului 
prin muncă, abandonul șco
lar, delicvența juvenilă și 
consumul de droguri în rân
dul tinerilor.

Exploatarea copilului prin 
muncă, abandonul școlar, delic
vența juvenilă și consumul de dro
guri în rândul tinerilor sunt 
problemele sociale curente abordate 
de această campanie.

Razii 
pentru depistarea 
minorilor cerșetori

Campania se desfășoară în 
toate municipiile și orașele județului 
și va fi susținută de Primăriile lo
cale, servicile publice de asistență 
socială locale, Poliția Comunitară, 
Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog a județului, In
spectoratul Școlar Hunedoara și 
Centrul Județean de Asistență 
Psiho-Pedagogică. Pe parcursul

Un bărbat din municipiul 
Hunedoara este cercetat de po
lițiștii Serviciului Arme, Explo
zivi, Substanțe Periculoase 
pentru deținere fără drept a unei 
arme neletale. Cu patru ani în 
urmă, acesta a primit cadou o 
armă de tir cu aer comprimat de 
la un prieten care a avut acea 
armă din anul 2000, atrunci 
când nu era necesară autoriza
rea pentru deținere acestui tip 
armament.

Alcoolul 
batâ-1 vina!

Cu patru zile în urmă, agen
ții de pază a unui supermarket 
din Deva au sesizat poliției mu
nicipiului prinderea în flagrant 
a lui Nicolae H., de 32 de ani, 
din Blaj, județul Alba, în timp 
ce acesta sustrăgea o sticlă cu 
băuturi alcoolice, din rafturile 
magazinului. Echipajul polițieie 
au cundus suspectul la sediu și 
i-au întocmit dosar de cercetare 
penală pentru furt calificat.

Lipsa 
atenției 
la volan

într-una din diminețile săp
tămânii trecute, pe B-dul. Păcii 
din Lupeni, Vasile Z., de 36 de 
ani din aceiași localitate, a ac
cidentat cu mașina sa o minoră 
în vârstă de 4 ani, aceasta fiind 
însoțită de mama sa. Accidentul 
s-a produs pe fonul lipsei de 
atenție la volan, iar șoferului 
autoturimului i s-a întocmit 
dosat penal.

Prins după 8 luni 
în care a furtat peste 7.400 lei

Săptămâna trecută, polițiștii Biroului de Ordine Publică Petroșani, au con
dus la sediul de Poliție Petroșani, un bărbat din Aninoasa, de 33 de ani, pe nume 
Constantin N.,care nu și-a putut justificat prezența în zona centrală a Municipiului. 
Conform Biroului de Investigații Criminale s-a stabilit că cetățeanul fără ocupație 
și cu antecedente penale este suspectul a mai multor furturi din societăți comer
ciale, efectuate de la începutul anului și până în prezent. Țpate faptele au fost co
mise pe raza municipiului Petroșani, obișnuind să sustragă radio-casetofoane, 
lapțopuri sau băuturi alcoolice, iar valoarea prejudiciului fiind peste 7.4001ei. Pen
tru acestea s-a luat măsura reținerii pe 24 ore a lui Constantin N., iar mai apoi’s- 
a întocmit mandatul de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru furt calificat.

Cu căruța Ia furat în plină zi
Trei hunedoreni au fost prinși în comuna Băcia, în incinta unei societăți 

comerciale, încercând să sustragă aproxinativ o tonă de porumb. Cei trei bărbați, 
Ioan R., de 39 ani, Petru B., de 47 ani,* Constantin B., de 50 ani, toți din Hune
doara, au fost surprinși de poliția Postului de Poliție Băcia când încercau să pără
sească curtea societății cu cele două căruțe pline de porumb. Marfa a fost 
recuperată în totalitate și înapoiată firmei prejudiciate, iar celor trei suspecți li s- 
au întocmit dosare penate pentru furt calificat.

Recidiviști înapoi la vechile obiceiuri
într-una din noapțile săptămânii trecute, Ion K., 35 ani și Constantin B., 

22 ani, ambi din Orăștie, cunoscuți cu antecedente penale, au dislocat două cără
mizi de B.C.A. din zidul unei magazii de pe strada Pricazului, sustrăgând două 
coli de tablă și piese auto, în valoare de 600 lei. Patrula de siguranță publică din 
cadrul Poliției Municipiului Orăștie i-a prins în flagrant chiar în momentul în care 
cei doi vroiau să transporte obiectele furate. Recidiviștii s-au ales cu dosare de 
cercetare penală, iar piesele auto și colile de tablă au fost restitute firmei aparți
nătoare.

campaniei vor fi efectuate razii pen
tru identificarea minorilor exploa
tați prin muncă și a minorilor 
cerșetori aflați pe stradă, vor fi dis
tribuite copiilor și tinerilor broșuri 
informative cu date privind exploa
tarea copilului prin muncă, consu
mul de droguri în rândul tinerilor și 
delicvența juvenilă, se vor desfășura 
acțiuni de prevenire a abandonului 
școlar organizate în școli, împreună 
cu elevii și consilierii școlari.

Acțiuni de informare
5

a tinerilor

Campania are ca scop infor
marea tinerilor la nivel județean pri
vind legislația și serviciile sociale

existente în comunități, reducerea 
numărului de minori exploatați prin 
muncă și minori cerșetori prin 
identificarea acestora și oferirea de 
servicii sociale familiilor din care 
provin, prevenirea abandonului șco
lar, prevenirea delincvenței juvenile 
și a consumului de droguri în rândul 
tinerilor.

Până în prezent au fost desfă
șurate, împreună cu Poliția Comu
nitară, două razii în municipiul 
Deva și s-au distribuit broșuri infor
mative în toate unitățile școlare din 
municipiul Brad și în orașele și mu
nicipiile din Valea Jiului.

lrina Năstase

ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CO Șl GPL
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408K87
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Kelemen Hunor în campanie electorală la Deva
Kelemen Hunor, candidatul 
U.D.M.R. la Cotroceni, și-a în
ceput traseul electoral din ju
dețul Hunedoara. A avut 
discuții cu asociații civile, re
prezentanți ai bisericii și di
verse organizații 
non-guvernamentale.

în conferința de presă de sâm
bătă, de la Deva, Kelemen Hunor a 
expus câteva repere ale programului 
electoral: reforma Constituției, redefi- 
nirea celor două Camere ale Parlamen
tului, un Guvern care să nu mai lucreze 
prin Ordonanțe de Urgență, Curtea 
Constituțională să-și exercite controlul 
asupra legilor, înainte ca acestea să 
intre în Parlament și, nu în ultimul rând, 
președintele României să fie un arbitru, 
nu un jucător.

împotriva
“economiei negre”

Candidatul UDMR la Președen- 
ție, Kelemen Hunor, a declarat: “Eco
nomia neagră s-a dezvoltat mult în 
ultimele nouă luni. Multe firme mici și- 
au închis activitatea, dar funcționează 
în continuare “la negru”. Asta înseamnă 
că nu mai plătesc impozite și s-a creat 
un deficit la bugetul de stat. Aici am 
ajuns după nouă luni de guvernare 
PDL-PSD2. Soluția propusă de 
U.D.M.R. pentru reducerea dezvoltării 
“economiei negre”, este reducerea cotei 
unice de impozitare la 13 — 14 %, așa 
încât cetățenii să aibă mai mulți bani în 
buzunar din salarii. "în acest fel, se va 
aduna mai puțin de la mai mulți. Fir
mele mici vor putea să funcționeze 
legal și să treacă mai ușor de criza eco
nomică care, dacă nu va fi controlată, 
ar putea să ne afecteze și după 2010", a 
spus Kelemen Hunor.

Sănătatea - un punct 
nevralgic

în România există, în prezent, 
cinci Case de Asigurări de Sănătate. 
Patru dintre acestea aparțin unor insti- 
tuții-cheie. Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate, la care cotizează marea 
majoritate a populației, este însă “cre
ditorul” celorlalte patru. Acest lucru 
face “găuri” în bugetul de sănătate al 
C.N.A.S.

U.D^M.R, prin Kelemen Hunor, 
propune desființarea acestui sistem și 
direcționarea tuturor resurselor din co
tizațiile pentru sănătate ale populației 
către Casa Națională de Sănătate, care 
să devină unica funcțională. în cazul în 
care nu se stabilizează acest sistem, este 
greu de crezut că România va trece la 
euro, chiar și în 2014, conform opiniei 
candidatului U.D.M.R.

Gabriela Buzzi

Candidatura lui Oprescu 
este sprijinită și la Deva 
Ieri, o parte dintre susțină
torii hunedoreni ai lui 
Sorin Oprescu și-au mani
festat sprijinul pentru 
acesta.
Victor Vaida, fost prefect 
pesedist, Ion Iliescu, fost 
demnitar PSD, Mircea Ne- 
delcu, fost senator PRM 
fac parte din grupul de ini
țiativă pro Oprescu.

Ziua Armatei în cerc restrâns

„Cei prezenți astăzi aici, 
am decis să îl susținem pe Sorin 
Oprescu pentru că motivele pen
tru care candidează sunt aceleași 
cu ale noastre. De douăzeci de 
ani România merge pe un drum 
greșit din cauza politicienilor și 
a politicilor lor. Singurul criteriu 
de apreciere la ora actuală este 
carnetul de partid și „cotizația”,

în timp ce profesionalismul, 
competența și valoarea autentică 
au fost date la o parte. Din gru
pul, nostru de susținători fac 
parte economiști, profesori, me
dici și juriști. Pentru aceste ca^ 
tcgorii sociale, dar și pentru toți 
românii, dorim să punem capăt 
modului haotic și inconștient în 
care este condusă România as
tăzi. Sunt convins că numai un 
independent poate asigura ne
utralitate, echilibru, adică acea 
normalitate Tie care avem ne
voie” , a declarat Gheorghe Po
pescu, copreședintele grupului 
de sprijinire a candidaturii lui 
Sorin Oprescu.

în județul Hunedoara, opt 
sute de persoane și-au manifes
tat sprijinul față de candidatura 
lui Sorin Oprescu.

Maria Florescu

Armata română și-a sărbăto
rit ziua la Deva mai discret decât ai 
fi meritat. Una dintre cele mai res
pectate instituții ale Statului româr. 
a avut parte de ziua ei doar de un ce
remonial auster, care a debutat cu c 
slujbă de pomenire, a continuat cu 
o serie de discursuri și s-a încheiat 
cu depunerea de coroane din partea 
oficialităților.

Evenimentul a fost organizai 
la Cimitirul Eroilor din strada Călu- 
găreni, un loc unde la ora 9,30 nici 
măcar trecătorii curioși nu au fost 
prea mulți. Ziua Armatei Române s- 
a transformat astfel într-o sărbătoare 
„în familie”, oficialitățile fiind mai 
numeroase decât publicul. Armate 
Română sărbătorește în fiecare an 
pe 25 octombrie, începând din anu 
1959, eliberarea definitivă a terito
riului național ocupat temporar în 
urma Dictatului de la Viena. Din pă
cate, este vorba doar despre Ardea
lul de Nord, pentru că Bucovina de 
Nord și Basarabia intraseră deja din 
nou sub ocupația sovietică.

Georgiana Giurgiu

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
E urât, dar e... Real

Un cuplu tânăr, cu gând 
să se așeze la casa lor, vrea să 
cumpere - între altele - o ma
șină de spălat. Găsesc o ofertă 
convenabilă, la un magazin (cu 
nume) cât se poate de Real; plă
tesc cu banii pe loc; mai mult, 
capătă și vestea bună că trans
portul la domiciliu este inclus în 
preț.

Odată cu întocmirea con
tractului de vânzare - cumpă
rare, lasă la casa de marcat și 
numărul de mobil, pentru ca șo
ferul magazinului să sune „în 
jumătate de oră”, să afle unde să 
le aducă marfa achiziționată.

Totul e prea frumos ca să 
fie adevărat: e ora 1, sâmbătă, 
numai bine e timp și de alte mici

cumpărături, iar mașina de spă
lat ți-o aduc acasă, înainte de a 
te așeza să mănânci de amiază, 
ca omul civilizat. Intr-adevăr: 
frumos e, dar adevărat nu. Că, 
vorba lu’ nea Mărin, „dincoace 
încolo e trin, dincolo încoace nu 
e!”: când e vorba de luat banii 
clientului treaba se poate face 
pe loc, da’ la livrarea mărfii 
prostu’ poa’ să mai aștepte...

Și iac-așa se face ora 2, 
ora 3, după 3 vine 4 - numai

mașina de spălat nu mai vine... 
Omul nostru sună la magazin să 
vadă ce se întâmplă și primește 
drept răspuns un ardelenesc: 
„da’ șoferul nostru încă n-o 
venit...” și promisiunea că 
„mâine, la prima oră...”. Acu’, 
mâinele ăsta pică duminică și 
parcă prima oră nu e chiar așa 
de dorit, dacă o fi cumva de spe
rat...

Nu știu cum se face, dar 
așa se întâmplă absolut peste tot

în ziua de azi: la bancă, la ma
gazin, la asigurări, la „cablu - 
internet - TV”, dacă e vorba să 
îți ia banii se poate oricând, la 
orice oră. Dacă e vorba de fur
nizat serviciile PLĂTITE, 
atunci - ba sunt angajații ocu
pați, ba se termină programul 
zilnic, ba e sfârșit de săptămână, 
ba e ceva sărbătoare...
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Cariera lui llusscUioff a început cu un rol în serialul "Tânăr și neliniștit" , pe care l-a 
jucat in perioada I9~5 - 1982. în 1990, el și-a lansat primul album muzical, "Looking 
for Freedom”, urmat apoi de "Crazy for You” (1991) și "Miracle of Love” (1995).

Topul muzeelor de ciocolată
Nicio alegere nu emai bună pentru oa
menii care iubesc ciocolata și adoră să 
călătorească decât un muzeu dedicat 
desertului cel mai popular din lume. 
Editorii VirtualTourist.com au elaborat 
o listă a celor mai apreciate 10 muzee 
ale ciocolatei din lume.

10. Nestle Chocolate Museum - Mexico 
City, Mexic

Este cunoscut mai mult pentru designul său 
inovator și pentru viteza cu care a fost construit 
(75 de zile de la început și până la sfârșit). Clădi
rea futuristă care adăpostește muzeul este o expo
ziție în sine.

9. Chocolate Museum - Jeju-do Island, Co
reea de Sud

Chiar dacă atelierul de ciocolată, show- 
room-ul "Bean to Bar" și galeria de artă sunt im
presionante, probabil că cea mai mare atracție a 
muzeului este un tramvai dp epocă,-în stilul celor 
din San Francisco.

8. Candy Americana Museum, Wilbur 
Chocolate - Lititz, Pennsylvania, SUA

Ideea lansării acestui muzeu are la bază

momentul în care soția unui președinte de compa
nie a început să colecționeze obiecte ce au legătură 
cu ciocolată, pe care le găsea în magazine de an
tichități sau în târguri de vechituri. în prezent, 
acest muzeu, care datează de peste 30 de ani, își 
primește vizitatorii în regim de gratuitate.

7. Choco-Story Chocolate Museum - 
Praga, Cehia

Ciocolata poate fi o desfătare a papilelor 
gustative, însă acest muzeu este o plăcere și pentru 
ochi. Cu o colecție impresionantă de ambalaje de 
ciocolată din alte epoci și o demonstrație de ma- 
nufacturare a ciocolatei, vizitatorii nu vor ști la ce 
să se uite mai întâi.

6. The Chocolate Museum (Musee du Cho
colat) - St. Stephen, New Brunswick, Canada

Acest muzeu aduce un tribut fraților Ga- 
nong, care erau producători de dulciuri în această 
regiune și au avut inspirația de a pune în vânzare 
cutiile în formă de inimă cu bombone de ciocolată. 
Multe dintre acestea se află și în expoziție.

5. Museu de la Xocolata - Barcelona, Spa-
ma

Sculpturile acestui muzeu sunt atât de im
presionante, încât vizitatorii vor uita că este vorba 
de ciocolată. Subiectele acestora vizează atât teme

religioase, cât și personaje de des
ene animate.

4. Choco-Story Chocolate 
Museum - Bruges, Belgia

Pe lângă o secțiune care este 
dedicată beneficiilor ciocolatei asu
pra sănătății, acest muzeu găzdu
iește și o colecție inedită de cutii cu 
ciocolată care aduc un tribut fami
liei regale.

3. Pannys Amazing World 
of Chocolate, Phillip Island Choco
late Factory - Phillip Island, Victo
ria, Australia

Acest muzeu găzduiește ex
poziții controversate, precum o re
plică a statuii lui David din
ciocolată sau un întreg oraș în miniatură realizat 
din același "material". Pe lângă acestea, vizitatorii 
sunt serviți cu ciocolată încă de la intrare.

2. Musee les Secrets du Chocolat - Geis- 
polsheim, Franța

Dotat cu un teatru, o cameră de ceai, un 
magazin de cadouri care vinde pastă de ciocolată, 
oțet de ciocolată, bere de ciocolată și forme de cio
colată după modele antice, acest muzeu este la fel

de elegant ca și țara pe care o reprezintă.
1. Schokoladenmuseum Koln - Koln, Ger

mania
Plasat pe malul fluviului Rin, clădirea fu

turistă care adăpostește muzeul oferă vizitatorilor 
trei etaje dedicate istoriei ciocolatei, însă adevă
rata atracție este faimoasa fântână de ciocolată în 
al cărei lichid fierbinte angajații muzeului înmoaie 
napolitane pentru oaspeții săi.

Charlize Theron a sărutat o femeie
pentru 140.000 de dolari

Un algoritm ne „citește soarta”
Sărutul cu pricina s-a consumat cu 

ocazia unui eveniment caritabil.
Banii plătiți pentru sărutul dintre 

Charlize Theron și una dintre femeile din pu
blic au fost donați unei organizații de caritate, 
OneXOne, care se ocupă cu ajutarea copiilor 
din zonele defavorizate ale globului.

Theron trebuia să ofere inițial o călă
torie în Africa, împreună cu o întâlnire cu 
Nelson Mandela. Licitația s-a oprit la 37.000 
de dolari, așa că actrița a promis și un sărut 
de șapte secunde cu un bărbat, pentru 130.000 
de dolari. O femeie licitat 140.000 de dolari, 
pentru 20 de secunde și a câștigat premiul.

Dacă vizionarii care cred că vom ajunge 
să trăim veșnic mulțumită nanotehnologiei nu 
va inscpiră încredere, poate un algoritm care ne 
"citește" prin telefon și ne spune că suntem 
aproape de moarte sau, dimpotrivă, că nu avem 
de ce să ne îngrijorăm, vă va face mai interesați. 
Tcftul este cât se poate de serios - un grup de 
programatori japonezi a dezvoltat un astfel de 
program, dar nu pentru tine personal, ci cu sco
pul de a eficientiza serviciile de ambulanță.

Vreme de șase luni, au adunat informații 
legate de apelurile către ambulanță (analiza 
vocii, descrierea simptomelor, gradul de con- 
știență al pacientului, inclusiv cum a decurs și

cum s-a finalizat intervenția - dacă pacientul s- 
a vindecat, dacă a decedat pănă la sosirea me
dicilor sau în drum spre spital ș.a.m.d.), iar pe 
baza acestora au dezvoltat acest algoritm care 
prezintă gradul de risc al pacientului. Programul 
poate ajuta personalul de la stațiile de ambu
lanță să se decidă dacă este necesară o deplasare 
de urgență sau dacă respectivul pacient mai 
poate să aștepte.

Deocamdată, acuratețea acestui algoritm 
este de aproximativ 50%, ceea ce înseamnă că 
trebuie mult îmbunătățit până să ajungă un in
strument de baza pentru serviciile de ambulanță 
și chiar pentru pacient.

„Love story” David Hasselhoff revine pe ecran
Catinca Roman - Claudiu Mirită

9

Catinca Roman și Claudiu 
Miriță au declarat că au o 
relație. După ce au colabo
rat împreună la un proiect 
muzical, cei doi s-ar fi 
apropiat foarte mult

Fata cea mare a lui Petre 
Roman și fostul solist de la 
Stigma au înregistrat împreună 
duetul “culturalo-erotic "Paro
les, Paroles", cântată în varianta

originală de Dalida și Alain 
Delon. Piesa face parte din pro
iectul “Retro” al lui Claudiu, re
prezentând și prima apariție în 
calitate de interpreta a Catincăi 
Roman. Aceștia au ales să vor
bească pentru prima oara despre 
relația lor vineri, 23 octombrie, 
la emisiunea Acces direct. “Ne 
veți vedea așa cum nu se aș
teaptă nimeni. Senzuali, des
chiși, îndrăgostiți”, a declarat 
Claudiu.

Actorul american 
David Hasselhoff, care a deve
nit celebru datorită unor roluri 
în seriale TV precum "Knight 
Rider" și "Baywatch", revine 
la televiziune, într-un show di
fuzat de rețeaua americană de 
televiziune A+E, în care va 
apărea alături de fiicele sale 
adolescente Hayley și Taylor. 
"Discutăm posibilitatea de a 
realiza o serie de documentare 
de televiziune cu David și co
piii lui", a declarat un repre
zentant al rețelei de 
televiziune.

Conform unor surse din 
cadrul rețelei de televiziune, 
familia Hasselhoff nu a semnat 
încă un contract, dar fiica sa 
Hayley, în vârstă de 17 ani,

susține, pe contul său 
de Twitter, că acesta a 
fost deja parafat. 
David Hasselhoff a 
fost căsătorit, în pe
rioada 1989 - 2006, cu 
Pamela Bach, cu Care 
are doi copii - Taylor 
Ann, în vârstă de 19 
ani, și Hayley, în vâr
stă de 17 ani.

Cariera lui 
Hasselhoff a început 
cu un rol în serialul 
"Tânăr și neliniștit" , 
pe care l-a jucat în pe
rioada 1975 -1982. în 1990, el 
și-a lansat primul album muzi
cal, "Looking for Freedom", 
urmat apoi de "Crazy for You" 
(1991) și "Miracle of Love"

(1995). Hasselhoff a revenit în 
lumea cinematografiei ca actor 
și producător al "Baywatch - 
Echipa de intervenție", care 1- 
a făcut celebru în întreaga 
lume.

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

VirtualTourist.com
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Rotary Club are filială la Brad
Sâmbătă a avut loc în stațiu
nea Vata de Jos ceremonia de 
chartare (înființare) a Clubu
lui Rotary Brad. Clubul Rotary 
din Brad este cel de-al doilea 
fin județul Hunedoara, după 
cel existent în municipiul reșe
dință de județ. Clubul din Brad 
cuprinde 21 de membri de di
verse profesii: manager, eco
nomist, jurist, informatician, 
inginer sau geolog. Președin
tele al clubului brădean este 
Simona Cojocărescu, inginer 
electrotehnist, iar secretar este 
Adriana Gorcea, economist. 
Clubul nou înființat la Brad își 
propune să realizeze cât mai

Daniel Condurache, guvernatorul Dis
trictului. Au mai participat Martha Mo- 
canu, fostul guvernator (2008-2009), 
Comeliu Dincă, guvernator ales (2010- 
2011), numeroși asistenți ai guvernato
rului în funcție precum și președinți sau 
reprezentanți din peste 25 de cluburi 
Rotary și Rotaract din țară. Aceștia au 
oferit cadouri și fanioane, transmițând 
totodată mesaje de salut din partea clu
burilor pe care le reprezintă. Momentul 
festiv s-a încheiat printr-un moment ar
tistic susținut de elevi ai Colegiului Na
țional “Avram Iancu” Brad, de elevul 
Alexandru Lazăr de la Liceul de Mu
zică și Arte Plastice Sigismund Toduță 
din Deva, precum și de tineri dansatori. 
Seara s-a încheiat printr-un dineu de 
gală.

Proiecte

prezentat câteva dintre coordonatele 
proiectului districtual pe care l-a pro
pus: “Proiectul este unul pe termen 
lung care vizează identificarea și eva
luarea copiilor supradotați din mediul 
rural. Aceștia vor beneficia de sprijinul 
Rotary pentru un ciclu de învățământ. 
Vom încuraja proiectele tuturor clubu
rilor care cultivă excelența, în toate do
meniile”. Guvernatorul a ținut să arate 
că întâlnirea prilejuită de chartarea clu
bului brădean “a impresionat prin at
mosfera caldă și jovială, prin prezența 
multor rotarieni”. Săptămâna viitoare 
va avea loc ceremonia de întemeiere a 
clubului Rotary din Hațeg.

Scurt istoric

Primul club Rotary a fost înte
meiat la 23 februarie 1905, în Evan-

multe acțiuni caritabile în spri
jinul comunității locale.

pentru “excelență”

Rotary este cea mai mare orga
nizație neguvemamentală din lume, 
care grupează oameni de afaceri și re- 
j entanți ai diferitelor profesii cu 
scopul de a asigura servicii umanitare. 
Organizația promovează standarde 
etice și profesionale înalte în toate do
meniile de activitate și stabilește relații 
de bună înțelegere și prietenie între 
membrii săi.

Daniel Condurache, guvernato
rul în funcție al Districtului 2241 Ro
mânia și Republica Moldova ne-a

ston-Chicago, Illinois (SUA), de 
avocatul Paul Harris. Acesta a invitat 
câțiva prieteni în ideea de a constitui un 
grup care să se bazeze pe o totală des
chidere și sinceritate a membrilor săi,

impunând încă de la început regula ca 
nimeni din club să nu fie privilegiat în 
vreun fel. De aceea clubul este condus 
de un președinte ales pentru un singur 
an, fără posibilitatea de realegere. Toți 
membrii sunt egali, iar rotația la condu
cerea clubului a dat atât numele orga
nizației, cât și sigla sa: o roată dințată. 
Odată cu sporirea numărului de cluburi, 
acestea s-au grupat în districte conduse 
de un guvernator. în prezent, la nivel 
mondial există cam 30.000 de cluburi 
care grupează peste 1,2 milioane de ro
tarieni. Primul Club Rotary din Româ
nia a fost întemeiat la București în anul 
1929, acesta fiind urmat de alte cluburi 
în câteva orașe importante din țară. Re-

gimurile totalitare care s-au instaurat în 
Europa de Est în perioada interbelică și 
după război au suprimat activitatea ro- 
tariană. Abia în 1992, cu sprijinul rota- 
rienilor francezi, s-a reînființat Clubul 
Rotary București, urmat de cluburile 
din Cluj-Napoca și Timișoara. în 1999 
cluburile Rotary din România și Repu
blica Moldova s-au grupat formând 
Districtul 2241. în prezent ființează în 
România peste 20 de cluburi Rotary. De 
asemenea, există cluburi ale tinerilor 
rotarieni, cunoscute sub denumirea de 
Rotaract.

Cătălin Rișcuța

Ceremonia de chartare a clubu
lui, care s-a desfășurat la Hotelul Phoe
nix din Vața de Jos, a fost deschisă de

Rotary la Vata
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uși și ferestre de cea mal bună cantate, 

parchet din lemn de lap, 
paltin sau frasin.
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Băsescu laudă armata română
Președintele Traian Băsescu a afir

mat, în discursul susținut în Cărei la ma
nifestările de Ziua Armatei, că aceasta 
"contribuie la construcția prestigiului Ro
mâniei de astăzi" făcându-și datoria în 
lupta contra terorismului și "face ca anga
jamentele politice să fie transpuse în prac
tică. Șeful statului a spus că Armata 
Română este "o armată care s-a dedicat în 
toată istoria ei națiunii, poporului român și 
interesului național".

„O armată 
a Europei”

El a continuat spunând că această 
armată își salută cu respect veteranii, re
zerviștii și ofițerii în retragere, pe care îi 
salută, și civilii "cu tot respectul". "Armata 
contribuie la construcția prestigiului Ro
mâniei de astăzi, e o armată care nu s-a 
oprit la frontierele statului român și astăzi 
contribuie, în afara frontierelor țării, la 
lupta împotriva terorispiului. E o armată 
care își face, în prezent, datoria în Africa, 
în Balcani și în Afganistan", a spus Bă
sescu. El a menționat că armata care și-a 
făcut datoria în Irak a trecut din nou pe sub 
Arcul de Triumf. "E o armată care nu e 
numai o armată a poporului, ci este una a 
Europei, a NATO, nu îi slujește numai pe 

români, acționează în numele libertății. E 
o armată care devine tot mai modernă și 
adaptată vremurilor de astăzi, de la armata 
de neprofesioniști s-a trecut la una de pro
fesioniști ai libertății, ai apărării drepturi
lor omului cu arma în mână", a adăugat 
șeful statului.

Veterani
de război onorați

Băsescu a mai spus că Armata Ro
mână "face ca angajamentele politice să 
fie transpuse în practică". "E o armată pe 
care noi toți, românii, avem obligația să o 
respectăm și să o cinstim", a încheiat el. 
Șeful statului a asistat, duminică dimi
neață, la slujba religioasă oficiată la Cărei 
de episcopul Maramureșului și Sătmaru- 
lui, PS lustinian Chira. Președintele Traian 
Băsescu a participat la manifestările orga
nizate de Ziua Armatei în municipiul 
Cărei, unde s-au adunat aproximativ o mie 
de persoane care au asistat la ceremonia de 
la Monumentul Ostașului Român.

Ulterior, președintele a avut o întâl
nire cu veteranii de război și cadrele mili
tare în rezervă din nord-vestul țării, la 
Castelul Karoly. Cinci dintre veterar i 
fost avansați în grad și cinci au fost deco
rați de președinte.

Roberta Anastase cunoaște 
planurile pnNMențiale 
ale lui Geoană

Croitoru conțin ujLproiectele 
guvernului Boc

Programul de guvernare al cabinetului Croitoru continuă proiectele gu
vernului Boc 2. Menținerea nivelului actual de impozitare până în 2012 și o 
politică fiscală transparentă și predictibilă. Acestea sunt doar câteva dintre co
ordonatele majore ale programului de guvernare pe care va încerca Lucian 
Croitoru să obțină votul de învestitură din partea Parlamentului.

Proiectele guvernului Boc 2 sunt preluate integral, fie că este vorba 
despre legea pensiilor, legea salarizării unice pentru bugetari și a restructurării 
agențiilor guvernamentale, sau despre legea responsabilității fiscale. Nimic 
nou nici când vine vorba despre politica salariată în sectorul bugetar, mai pra- 
cis creșterea veniturilor prin lărgirea bazei de impozitare. Majorări sunt pre
văzute și în cazul accizelor și taxelor de mediu.

Nici domeniul transportului rutier nu este scutit de noi taxe, prevăzute, 
în acest caz, pentru refacerea infrastructurii. Problema este că aici, la fel ca și 
pentru alte sectoare, programul de guvernare este mai degrabă evaziv în cazul 
procedurilor concrete prin care vor fi puse în practică măsurile respective.

Și la capitolul educație, măsurile prevăzute sunt ajeleași cu cele anun
țate, nu cu mult timp în urmă, de premierul demis Emil Boc. Mai precis, axa
rea programei școlare pe competențe, precum și accentul pe masterate și 
doctorate, în cazul învățământului universitar. Programul propus de Croitoru 
include însă și informații noi - este vorba despre datele actualizate prinvind 
creșterea economică și deficitul bugetar.

Președintele Camerei De- 
putaților, Roberta Anas
tase, susține că are 
informații potrivit cărora, 
în eventualitatea în care va 
fi ales președinte, candida
tul PSD Mircea Geoană îl 
va desemna premier pe 
Adrian Năstase, iar Ma
rian Vanghelie ar urma să 
dețină portofoliul de la 
MAI.

Prezentă, sâmbătă, la 
Sala Sporturilor din Ploiești, 
unde a avut loc lansarea cam
paniei electorale a PD-L pentru 
alegerile prezidențiale și pentru

referendum, președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, a 
afirmat că deține o informație potrivit căreia Mircea Geoană ar inten
ționa ca, în eventualitatea în care ar fi ales președinte al României, să 
îl desemneze pe Adrian Năstase pentru funcția de prim-ministru, din 
guvernul condus de acesta urmând a face parte Marian Vanghelie, Dan 
Voiculescu și Viorel Hrebenciuc. "Astăzi sunt în posesia unei informa
ții care să sperăm că nu vor deveni realitate niciodată. Este vorba de 
adevăratul guvern al lui Mircea Geoană. Guvernul pe care dumnealui 
vrea să îl instaleze în eventualitatea în care va deveni președinte al Ro
mâniei. Este un guvern în care prim-ministru îl va numi pe domnul 
Adrian Năstase, ca ministru al Economiei îl va numi pe domnul Viorel 
Hrebenciuc, ministru de Interne Marian Vanghelie, ministrul Justiției 
Dan Voiculescu. Ați auzit doar câteva din numele care vor face parte 
din guvernul Mircea Geoană. De asta a picat în Parlament guvernul 
Emil Boc și de aia nu vor să treacă prin Parlament guvernul Lucian 
Croitoru", a afirmat Anastase în fața celor peste 3.000 de susținători ai 
PD-L prezenți la Sala Sporturilor dn Ploiești.

La acțiunea de lansare a campaniei electorale a PD-L Prahova 
au participat Emil Boc, Adrican Videanu, Radu Berceanu, purtătorul 
de cuvânt al lui Traian Băsescu în această campanie electorală, Sever 
Voinescu, precum și toți parlamentarii de Prahova ai PD-L.

Macovei și Hrebenciuc se ceartă pe dosare

Monica Macovei s-a contrazis cu Viorel Hrebenciuc 
pe tema dosarelor în care sunt implicați politicieni. „PSD nu 
este un partid de stânga, ci partidul baronilor care s-au îm
bogățit furând de la stat”. Este acuzația făcută de către euro- 
parlamentarul PD-L, Monica Macovei. în replică, 
social-democratul Viorel Hrebenciuc spune că liderii PD-L 
n-ar trebui să vorbească deoarece ei sunt cei care au dosare 
penale. "Nu â fost niciodată și nu este un partid de stânga, 
este un partid care a creat două Românii: a săracilor și a ba
ronilor care s-au îmbogățit pe banii contractelor cu statul, fu

rând", a acuzat Monica Macovei. "Cei care au dosar pena 
sunt președintele Băsescu - dosarul Flota e întrerupt, doamn; 
Ridzi - ministru PDL trimisă în judecată", a afirmat Viore 
Hrebenciuc.

"Sigur, dar diferența e că în cazul Ridzi PD-L a vota 
să-i ridice imunitatea, dumneavoastră îl protejați în conți 
nuare pe Adrian Năstase", a replicat Macovei.

Acuzațiile Monicăi Macovei la adresa PSD s-au în 
ăsprit atunci când Viorel Hrebenciuc a adus în discuție cazi 
lui Gheorghe Falcă, primarul Aradului. în iulie 2007, procu 
rorii DNA au pus sechestru asigurător pe bunurile primaruli 
Falcă, acuzat de implicare într-o tranzacție ilegală cu tereni 
fabricii de zahăr din Arad. "Da, domnul Falcă a fost trimi 
în judecată în timp ce eu eram ministru al Justiției și asta îr 
seamnă că nu s-a intervenit nici de mine, nici de PD-L în ar 
chetă și asta vă doare, că au fost lăsați procurorii liberi", 
spus Monica Macovei.
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în vârstă de 49 de ani și originară din Dnipropetrovsk (est), Timoșenko a avut o carieră plină de sur
prize: inginer-economist în perioada URSS, apoi patroană bogată a unei companii energetice în anii 

& '90, ea a devenit vicepremier, după care a fost concediată. încarcerată timp de 40 de zile în 2001 pentru 
corupție, ea cunoaște ulterior triumful odată cu "revoluțiaportocalie".

începe procesul lui Radovan Karadzici
Procesul în care Radovan Karadzici, 

fostul lider politic al sârbilor din Bosnia, ares
tat în 2008, este acuzat, printre altele, de ge
nocid, începe azila Tribunalul Penal 
Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPI), la 
14 ani de la încheierea războiului din Bosnia.

Arestat la Belgrad, pe 21 iulie 2008, 
după 13 ani de fugă și o îndelungată cautare, 
el este acuzat de genocid, crime împotriva 
umanității și crime de război, comise în timpul 
războiului din Bosnia-Herțegovina (1992- 
1995).

Karadzici a anunțat p5 21 octombrie 
TPI că va boicota deschiderea procesului, spu
nând că nu a avut suficient timp pentru a-și 
pregăti apărarea. "Acest proces este important 
pentru victime, care văd că în sfârșit se face 
dreptate", a explicat procurorul-șef al TPI, 
Serge Brammertz. "Când o femeie vă poves
tește că 21 dintre membri familiei sale au fost 
asasinați și că nu știe unde se află cadavrele 
unora dintre aceștia, o să înțelegi importanța 
procesului", a subliniat magistratul belgian.

Voia să formeze
’’Serbia Mare”

Masacrul din Srebrenița, în cursul că
ruia peste 7.000 de tineri și bărbați musulmani 

au fost executați în iulie 1995, este în centrul 
actului de acuzare, alături de cele privind ata
curile și bombardamentele asupra Sarajevo, 
care au ucis 10.000 de civili în patru ani de 
război. Radovan Karadzici, care dorea, îm
preună cu aliatul său, fostul președinte iugo
slav Slobodan Miloșevici, să formeze "Serbia 
Mare" în care să includă peste 60% din terito
riul Băniei, este, de asemenea, acuzat de uci
derea a sute de civili pe străzi, în case sau 
tabere de prizonieri din 19 regiuni bosniace. 
Procurorul TPI și-a exprimat regretul în legă
tură cu absența lui Ratko Mlădiei, fostul lider 
militar al sârbilor din Bosnia, în fața instanței 
de la Haga. "Karadzici era liderul politic, Mlă
diei era șeful militar, ar fi trebuit să fie îm
preună în fața judecătorilor", a spus el.

Karadzici acuză
’’Marile puteri” pentru 
războiul din Bosnia

Karadzici, fost președinte al autopro- 
clamatei republici sârbe din Bosnia-Herțego
vina și comandat suprem al armatei, spune că 
"nu a planificat, nu a incitat la comiterea, sau 
ordonat, sprijinit și încurajat" crimele pentru 
care este acuzat. Din celula sa din centrul de 

detenție Scheveningen, de lângă Haga, el își 
pregătește activ procesul.

In 15 luni, a depus peste 250 de mo
țiuni, cerând amânafea procesului sau solici
tând corpunității internaționale documente 
confidențiale despre livrările de arme către in
amicii săi.

"Marile puteri" au pus la cale războiul 
din Bosnia, care a făcut 100.000 de morți și 
2,2 milioane de refugiați, pentru "a-și înde
plini obiectivele imperialiste", a afirmat el, 
într-un interviu acordat în august.

în plus, Radovan Karadzic afirmă că, 
în schimbul retragerii sale din viața publică, 
beneficiază de un acord de imunitate încheiat 
în 1996 cu negociatorul american Richard 
Holbrooke, artizanul Acordurilor de la Dayton 
care au pus capăt războiului din Bosnia. Cu 
toate acestea, TPI subliniază că nu este con
strâns de un eventual astfel de acord.

Fostul lider politic al sârbilor din Bos
nia a decis să se apere singur în fața judecăto
rilor, asemenea lui Slobodan Miloșevici, mort 
în 2006 în timpul procesului de la Haga, des
chis patru ani mai devreme.

Procesul, care se deschide luni cu de
clarația preliminară a acuzării, ar putea dura 
cel puțin doi ani.

Radovan Karadzici urmează să ia cu
vântul la începutul lunii noiembrie.

[n Ungaria ora exactă se va da de la București!
Ungurii vor să-și regleze ceasul după ora României pentru că, spun ei, s-au săturat de zilele 

scurte de iarnă și de depresiile cauzate de acestea. Un alt motiv ar fi însă că odată cu schimbarea 
fusului orar și implicit cu creșterea duratei zilei, rata de sinucideri să scadă.

Statisticile arată că Ungaria are una dintre cele mai mari rate de sinucigași din lume, si- 
tuându-se pe locul cinci într-un top mondial. Și la noi în țară, cea mai mare rată a sinuciderilor se 
înregistează tot în secuime. Maghiarii au găsit și o soluție pentru acest lucru: Ungaria trebuie să- 
și schimbe fusul orar, la altul mai prietenos și mai luminos.

Specialiștii sunt de părere că, de multe ori, stările depresive sunt în strânsă legătură cu me
diul și cu anotimpurile. Ungurii au semnat deja o petiție prin care solicită guvernului maghiar să

lopte același fus orar cu România. Ei cred că odată cu schimbarea fusului orar, rata de sinucideri o sa scadă.

hdienii își vând nevestele
Din cauza sărăciei, agricultorii indieni au ajuns să își dea neves- 

e ca să scape de datorii sau le vând pentru bani de mâncare. Autori- 
■ile ridică din umeri, pentru că în India femeile sunt marfă de schimb, 
rmierii din regiunile secetoase ale Indiei nu au mai avut o recoltă 
nă de ani de zile. Trebuie să își țină însă familia și să facă rost, cumva, 
bani. Singura lor soluție este să se împrumute de la cei bogați. Când 
/orba de înapoiat datoria, unii fermieri sunt obligați să plătească cu
ce le cer cămătarii, inclusiv cu propriile neveste. "Se întâmplă uneori, atunci când cineva împrumută bani. M-a cumpărat, 
a mi-a spus", povestește o tânără indiancă. Femeia a fost obligată să trăiască în casa cămătarului timp de 30 de zile. Totul 
. petrecut cu buna știință a poliției, care încearcă să mușamalizeze totul.

Un alt bărbat spune că nevasta lui nu s-a mai întors niciodată acasă, cu toate că își plătise datoria. Potrivit polițiștilor, 
neia a fugit cu un amant. însă fiica sa, care a muncit alături de mama ei în casa cămătarului, are altă poveste. Ea spune 
mama a fost rețifTută de cămătar, sub pretextul că mai sunt și alte datorii de plătit.

Dar femeile nu se vând doar pentru datorii. Unele dintre ele sunt vândute chiar de părinții lor, pentru că sunt consi- 
ate o povară. Cele mai multe dintre ele își acceptă destinul și nu apelează la autorități, care oricum nu fac nimic, pentru 
in India femeia este considerată monedă de schimb.

rimul mort de gripă porcină în Turcia
Ministrul turc al Sănătății a anunțat sâmbătă primul caz mortal de gripă A 

H1N1 în Turcia, un bolnav în vârstă de 29 de ani. Pacientul, care inițial a fost diag
nosticat cu pneumonie, a fost spitalizat la Ankara. Acesta a murit în urma unei in
suficiențe respiratorii, a precizat ministrul.

Analizele au arătat că bărbatul era purtător al virusului gripei A H1N1. 
Acesta este "prima persoană care a decedat în țară (Turcia) ca urmare a pandemiei 
de gripă A H1N1", a subliniat comunicatul ministerului. Sâmbătă, numărul cazurilor 
de gripă A H1N1 era de 95 8 de persoane în Turcia.

Creșterea rapidă a numărului cazurilor de gripă AH INI a determinat auto-
țile să dispună în octombrie închiderea școlilor din Diyarbakir, principalul oraș din sud-estul Turciei, și din Ankara. Un 
n lot de 500.000 de doze de vaccin au ajuns luni în Turcia, iar Ministerul Sănătății a anunțat că acestea vor fi testate 
nte de a fi distribuite.

Ilulia Timoșenko a intrat în 
cursa pentru prezidențiale

Premierul ucrainean, Iulia Timoșenko, a fost desemnată sâmbătă candidat Ia 
alegerile prezidențiale din 17 ianuarie de partidul său, în fața mai multor zeci de mii 
de susținători reuniți în aer liber în centrul Kievului. 
"Decizia a fost luată în unanimitate", a declarat 
mâna dreaptă a lui Timoșenko, Oleksandr Turcinov, 
de pe o scenă gigantică albă, instalată în piața cen
trală din Kiev, Maidan, unde susținătorii s-au reunit 
în congres. Acest loc este un simbol al "revoluției 
portocalii" de la sfârșitul lui 2004, care i-a adus la 
putere pe șeful Guvernului și aliatul său din perioada 
respectivă, președintele în exercițiu, Viktor luș- 
cenko.

Discursul electoral

"Țara mea valorează pentru mine mai mult decât propria-mi viață", a declarat 
Timoșenko, îmbrăcată într-un costum alb decorat cu broderii tradiționale ucrainene 
roșii și cu eterna sa tresă blondă înfășurată în jurul capului. "Calea noastră este comu
nitatea europeană", a declarat ea. "Nu avem dreptul să fim în confruntare cu vecinii 
noștri", a adăugat ea, promițând să contruiască "relații demne" cu Moscova, ale cărei 
legături cu pro-occidentalul lușcenko sunt foarte tensionate.Timoșenko a atacat "ve
chile echipe" care "vor să se întoarcă" la putere, o aluzie explicită la principalul său 
rival, liderul opoziției pro-ruse, Viktor Ianukovici, candidatul învins la alegerile pre
zidențiale din 2004. Acuzată de criticii săi de derive autoritare, ea a pledat în favoarea 
unei "dictaturi a legii", promițând "să facă ordine la putere". "Oamenii sunt leneși, se 
vrea în sfârșit o femeie în fruntea statului", a comentat o pensionară din Kiev, Galina 
Terliuk.

Pe locul doi în sondaje

Timoșenko, susținută în special de vestul și centrul ucrainofon, se află în pre
zent pe locul al doilea în sondajele de opinie, cu 13 - 16 la sută din intențiile de vot, 
fiind devansată de principalul său rival, liderul opoziției pro-ruse Viktor Ianukovici 
(22 - 27 la sută), popular în estul și sudul rusofil. Cu o popularitate grav afectată de 
criza economică mondială, care s-a resimțit puternic în Ucraina, lulia Timoșenko ar fi 
devansată clar în al doilea tur de Ianukovici (24 - 28 la sută, față de 33 - 40 la sută), a 
cărui candidatură a fost ratificată cu o zi înainte de Partidul Regiunilor. Timoșenko 
este urmată în sondaje de fostul președinte al Parlamentului, Arseni Iațeniuk (11 - 13 
la sută din intențiile de vot), înregistrat vineri drept candidat de Comisia Electorală.

Avere suspectă.

In vârstă de 49 de ani și originară din Dnipropetrovsk (est), Timoșenko a avut 
o carieră plină de surprize: inginer-economist în perioada URSS, apoi patroană bogată 
a unei companii energetice în anii '90, ea a devenit vicepremier, după care a fost con
cediată. încarcerată timp de 40 de zile în 2001 pentru corupție, ea cunoaște ulterior 
triumful odată cu "revoluția portocalie". Suspectată că s-ar fi îmbogățit grație comer
țului cu gaz, lucrativ și opac, după destrămarea URSS și independența Ucrainei, Ti
moșenko eludează întrebările despre valoarea averii sale. în februarie 2005, ea a 
devenit prima femeie din Ucraina aflată la conducerea Guvernului. Demisă după șapte 
luni de la preluarea președinției de către lușcenko, ea a îndeplinit în decembrie 2007 
o nouă "misiune imposibilă", redevenind premier.
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SC HOUWELING MINERALS SRL cu se
diul în localitatea Deva, str. Nicolae Grigorescu, nr. 
45, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Carieră calcar Cărmăzănești”, situat 
in localitatea Cărmăzănești, corn. Gurasada, f.n., 
jud. Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi de
puse în termen de 10 zile lucrătoare de la data pu
blicării anunțului.

Creditor, organizează licitație pentru 
vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inven
tar, aparținând debitoarei S.C. Dorex Gene
ral Investments S.R.L.

Licitația cu vânzare va avea loc în data 
de 02 noiembrie 2009, ora 10.00, la sediul de
bitoarei din Deva, str. Bejan, nr. 61.

ANUNȚ PUBLIC

Mică publicitate
închiriez urgent spațiu comercial, 

2500 mp, în Deva, 
pentru producție sau depozit, 

are toate utilitățile și dotările necesare. 
Tel. 0745.595.045

»—■■■■■■■ ... .................. — L ~~

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, 
pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. 
Preț de fabrică 17,50 ron, negociabil. 

Informații la tel. 0254-228 748.
S:C. INGEDA S.R.L, cu sediul în localitatea 

Deva, str. Pietroasa nr. 18A, jud Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au
torizației de mediu pentru obiectivul „Alte servicii 
de cazare - pensiuni turistice”, situat în localitatea 
Deva, str. Pietroasa nr. 18A, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hu
nedoara, din Deva, str. A.Vlaicu nr. 25, de luni 
până joi (orele 8 -16.30) și vineri (orele 7 -14).

Vând apartament
2 camere, parter, bloc de cărămidă, 

contorizat în totalitate, localitatea Simeria.
Preț 80.000 ron.

Aleea Neptun, bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: 
ABS, A/C, 4, airbag, radio/cd, servodirecție, 

70.000 k, înmatriculată.
Preț: 3900 euro, negociabil 

Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00-20:00 
Ofer și rog seriozitate

Eventualele sesizări și reclamații pot fi de
puse în termen de 10 zile lucrătoare de la data pu
blicării anunțului.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
I)CTra, Calea 'Zarandnlnî 150 ()
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvi>)

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm serviți curățenie
* persoane fizice
4 persone jurittce

GHcnții fideli primesc, 
pc baza dc bon, 
IA 7 SPĂLĂRI 
IJNA GRATIS

Facem contra-CLc 
pentru firme cu 

REDUCERE 
DE 20%

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

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminicaz W-00-15JM)

Telefon: 0761 - 973.940

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei
Bonus: .

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

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

- 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 soli
citările beneficiarului)

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 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.

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

9

Informații la telefon:
9

0771 677 031,
0723 071 792, 0743 058 798

■
(

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

T3HI

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.)
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Jean Todt este noul președinte al FIA
Francezul Jean Todt, fost direc
tor al Peugeot Sport și al echi
pei de Formula 1 Ferrari, a fost 
ales, vineri, în funcția de preșe
dinte al Federației Internațio
nale de Automobilism (FIA), a 
anunțat forul mondial. Todt, în 
vârstă de 63 de ani, l-a avut 
contracandidat la alegerile pen
tru postul de președinte al FIA 
pe fostul pilot finlandez Ari Va- 
tănen.

Jean Todt îi succede la conduce
rea forului mondial lui Max Mosley, 
care a ocupat funcția de președinte din 
1993 până în acest an. Poziția lui Mosley 

a fost zdruncinată în 2008 de un scandal 
legat de viața sa privată. Todt, în vârstă 
de 63 de ani, fost pilot de raliuri și, ulte
rior, copilot, a fost numit în 1982 direc
tor sportiv la Peugeot. El a fondat echipa 
Peugeot-Talbot Sport, care a câștigat tit
lul mondial în 1985 și 1986, apoi de 
patru ori Raliul Paris-Dakar, ultimele 
perfomanțe fiind obținute cu actualul 
său contracandidat la șefia FIA, finlan
dezul Ari Vatenen, ca pilot.

Peugeot și conducătorul echipei, 
Todt, au triumfat de două ori, în 1992 și 
1993, în celebra cursă de 24 de ore de la 
Le Mans. La sfârșitul sezonului 1993, 
echipa de Formula 1 Ferrari l-a angajat 
pe Todt, iar acesta a readus titlul mondial 
la constructori scuderiei după 16 ani, în 
1999. Probabil că această reușită și nu

meroasele performațe care au fost obți
nute de Ferrari ulterior nu ar fi fost po
sibile fără cooptarea în echipă a pilotului 
Michael Schumacher și a directorului 
tehnic Ross Brawn. Schumacher și Fer
rari au obținut, între 2000 și 2004, cinci 
titluri mondiale consecutiv.

Todt a devenit, în 2001, manager 
general al tuturor activităților sportive 
ale Ferrari, apoi administrator delegat și 
CEO al companiei. Din 17 martie 2009, 
el s-a retras de la Ferrari. Jean Todt este 
logodit cu actrița malaeziană Michelle 
Yeoh, 47 de ani, fostă Miss Malaysia, 
care a devenit celebră după ce a jucat în 
1997 alături de Pierce Brosnan în filmul 
James Bond "Tomorrow Never Dies".

Drăgulescu și Tămârjan, la Cupa Elveției și Memorialul Arthur Gender
Gimnaștii Marian Drăgulescu și Ana- 
maria Tămârjan vor concura la Swiss 
Cup, la Zurich, în 1 noiembrie, iar cu 
patru zile mai devreme, la cea de-a 26- 
a ediție a Memorialului Arthur Gender, 
de la Morges, tot în Elveția. In timp ce Conform anunțului organizatorilor, gimna

știi care vor lua startul la competiția din 1 noiem-

Anamaria Tămârjan este debutantă la 
Swiss Cup, Marian Drăgulescu va înre
gistra a treia participare, după ce s-a 
impus la edițiile din 2001 și 2003.

brie sunt următorii:
Elveția 1: Ariella Kaeslin-Niki Boschenstein; 
Elveția 2: Linda Stampfli-Daniel Groves;
China: He Ning-Fuliang Liang;
Germania: Kim Bui-Matthias Fahrig; 
Franța: Pauline Morel-Cyril Tommasone; 
Italia: Serena Licchetta-Enrico Pozzo; 
Canada: Cynthia Lemieux-Guillemette-Casey 
Sandy;
Olanda: Mayra Kroonen-Jeffrey Wammes; 
România: Anamaria Tămârjan-Marian Dră
gulescu;
Rusia: Xenia Afanasyeva-Sergei Chorochor- 
din;
Ucraina: Jana Demjantschyk-Mykola Kuxen- 
kow.
Echipa Braziliei a anulat participarea.

Complexul 
turistic
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Desfășurarea Cupei Elveției presupune un 
traseu de calificare din preliminarii, în semifinale 
și finale, care vor stabili națiunea câștigătoare, 
gimnaștii din fiecare echipă fiind obligați să evo
lueze unul după altul. în finală se vor califica patru 
"cupluri" de gimnaști, care vor începe concuT ’ 
de la zero.

în 28 octombrie, Anamaria Tămâijan și 
Marian Drăgulescu vor lua startul la Memorialul 
Arthur Gender, la Morges. Dublul campion mon
dial la sol și sărituri, la CM de la Londra, îl va în
locui pe gimnastul Adrian Bucur, care a suferit o 
accidentare și a fost nevoit să decline invitația. La 
cea de-a 26-a ediție a Memorialului Arthur Gender 
vor participa gimnaști din Elveția, Franța, Germa
nia, China, Rusia, România, Ucraina, Bulgaria, 
Canada, Italia și Olanda.
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Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari*

J

Balastnattral ortt: 18,80 lel/mc
Nisip, concasat, spălat și sortat 0 * 4 mm preț: 
Pietriș, concasat, spa.pț și sortat 4 • 8 mm preț: 
Pietriș, concasat spălat șl sortat 8 * 16 mm preț: 
Hâtră ipartl, spălată și sortată 16 • 31 mm preț:

26,00 lei/to
25,00 lei/to
22,00 lei/to
22,00 lei/to

rj
Pentru comenzi șl Informații ne peieil contacta la telefon: 

02547234 448
0723 154 204

șanț-mall: contabllitate@telecernadeva.ro

rrrr
j Pescuit sp 

suprafață 
100.000 d

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane în 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană) 
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
romănești și internaționale 

Sală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată cu videoproiettor 
și Internet de mare viteză
Piscină acoperită cu o suprafață 
de 50mp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.
Saună
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 

i totală de peste 
de metri pătrați pentru 

pescuit crap, somn și șalău.
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Web: www.steauamuresului.ro, 
E-mail: office@steauamuresufui.ro

mailto:contabllitate@telecernadeva.ro
http://www.steauamuresului.ro
mailto:office@steauamuresufui.ro

