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Ciudățenii de la Protecția 
Consumatorului

Comisariatul Județean pentru Protecția Consu
matorului (CJPC) Hunedoara are o gamă largă de 
sesizări din partea oamenilor, începând de la cele 
de reală gravitate până la cele mai ciudate, unele 
dintre ele fiind de-a dreptul ilare.
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Egiptul antic își dezvăluie 
istoria și ti irditiih- -

| "OV5D DENSUSIAHU” - Deva
-------------------- ! L’EPOkH-LEGAL

Nr. IrW.

în ședința de ieri a Consiliului local Deva s-a 
adoptat o Hotărâre de scoatere la licitație a conce
siunii privind spațiile de parcare din municipiu. 
Prin caietul de sarcini se impune concedentului 
obligația de a instala anual câte două aparate de ta
xare omologate metrologic.
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Sfântul Ierarh Iachint

Sfântul Iachint de Vicina este prăznuit astăzi pen
tru a doua oară în Biserica Ortodoxă Română. Canoni
zarea s-a făcut în ședința Sfântului Sinod din 8 iulie 
2008, iar proclamarea solemnă a sfințeniei sale a avut 
loc la 26 octombrie 2008.

ONDEN
r
Natalie Cole vrea
să viziteze Transilvania

EXTERN

Militarii români
ajută noua armată 
a Afganistanului
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Investiție de 85 de milioane
9

de euro la Petrila ►

V 1

Consilierii PSD din Petrila blo
chează realizarea unor proiecte esențiale 
pentru oraș și pentru cetățenii care le-au 
dat votul în alegerile locale. Reabilitarea 
termică a blocurilor a eșuat din cauza 
pesediștilor care au votat “contra”. Din 
această cauză, iama va fi mult mai grea 
și mai costisitoare pentru locuitorii ora
șului. De două ori consecutiv, consilieri 
PSD s-au opus unei investiții de 85 de 
milioane de euro. Ieri, la cea de a treia 
ședință de consiliu, pesediștii au votat 
proiectul.

Firma Green Line România intențio
nează să facă la Petrila un dispozitiv de 
prelucrare a deșeurilor pentru a obține 
energie termică și electrică. Consilierii 
locali PSD au boicotat proiectul în două 
ședințe de Consiliu Local,, invocând 
motive neserioase sau chiar aberante. 
“Se vede de la o poștă că sunt rău-inten- 
ționați. Au respins proiecte deosebit de 
importante pentru comunitate, nu pentru 
Păducel și pentru neamurile lui”, ne-a 
declarat primarul orașului Petrila.

Primăria Petrila trebuie să pună la 
bătaie doar terenul și gunoaiele. Orașul 
Petrila și localitățile învecinate vor be
neficia, fără nici un cost, de gestionarea 
și administrarea profesională a celei mai 
noi tehnologii certificate, agreate și re
comandate la nivel european și mondial 
privind distrugerea gunoaielor și trans
formarea acestora în energie electrică și 
termică. Investitorul estimează un “pro
fit substanțial la bugetul local (între 
1.200.000 și 2.000.000 euro pe an), în 
comparație cu costurile suportate de ce
tățeni și de bugetul local, costuri gene
rate dacă s-ar opta pentru deponeurile 
ecologice care sunt depășite deja la 
nivel european”. Apoi, se vor goli gro
pile de gunoi existente și vor fi înființate 
noi locuri de muncă.

Copiii brădeni 
sărbătoresc 
“Carnavalul Toamnei”

Editorial de Cătălin Rișcuța

Un Nobel 
contra României

De îndată ce a fost anunțat câștigăto
rul premiului Nobel pentru literatură din 
acest an, în persoana Hertei Muller, toată 
lumea a rămas perplexă. în ceea ce ne pri
vește pe noi, românii, descoperirea originii 
românești a scriitoarei a generat un sentiment 
de extaz probabil mai intens decât cel resim
țit de Cristofor Columb atunci când a desco
perit Indiile. Imediat, mass-media a preluat 
știrea și primele declarații ale câștigătoarei, 
răscolindu-i biografia în căutarea originilor.

Librăriile au fost luate cu asalt de către
cei care, din curiozitate sau pentru 
fason, doreau să achiziționeze o carte, 
oricare, de-a autoarei germane. Criticii,
în cea mai mare parte favorabili, s-au 
grăbit să afirme că acest premiu aparține 
puțin și României. în realitate lucrurile 
nu stau chiar așa, căci nu originea, ci 
gena, educația și mediul în care a trăit 

sunt cele care au contribuit, într-un fel sau 
altul, la succesul Hertei Muller. Scriitoarea 
nu se revendică deloc de la România, ci dim
potrivă, așa cum declară, se consideră bucu
roasă că a scăpat de „acolo”, adică dintr-un 
sistem și un spațiu unde nu mai putea „con
viețui cu ea însăși”. Pe de altă parte, întreaga 
sa operă se hrănește din universul totalitar al 
comunismului și chiar ultimul său volum, cel 
pentru care a primit distincția, este o frescă 
a sistemului concentrationar comunist. Nici 

România n-a iubit-o prea mult pe Herta, ea 
făcând parte dintre etnicii nemți vânduți de 
comuniști Germaniei. După ce primele vo
lume ale autoarei au apărut cenzurate drastic, 
următoarele n-au mai apărut deloc. Iar în
ainte de câștigarea premiului erau prea puțini 
cei care auziseră despre ea. Prin urmare, din 
acest punct de vedere, premiul este și al Ro
mâniei în măsura în care această țară și oa
menii ei au constituit principala sursă 
negativă de inspirație pentru autoarea ger
mană. Ca și în cazul scenariilor care au stat 
la baza filmelor românești premiate în ulti
mele două decenii pe la marile festivaluri din 
străinătate. Dacă și acest statut este un prilej 
de mândrie națională, atunci înseamnă că tre
buie să fim foarte mândri. Cât despre Herta 
Muller, cu siguranță ea se va mai exprima la 
adresa țării de origine, iar spusele sale nu vor 
fi numai de bine.
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► PROGNOZA METEO

Cebiche (salată 
de pește crud marinat)

Ingrediente:
800 g de file de pește alb 

(merluciu, cod sau chiar somon), 
2 cepe, 1 cățel de usturoi, 1 ardei 
iute verde, 1 portocală, 6 lămîi 
verzi sau 4 lămîi galbene, 1 sa
lată verde.

Mod de preparare:
Se curăță ceapa și usturoiul. 

Se pisează usturoiul și se taie 
ceapa rondele. *Se taie ardeiul în 
două pe lung, se scot semințele și 
filamentele albe și se taie în la
mele fine.

Se taie și se stoarce sucul por
tocalei și al lămîilor.

Se taie peștele în cuburi sau 
în felioare. Se pune peștele pe 
fundul unei salatiere. Se acoperă 
cu usturoiul, ceapa și ardeiul. Se 
sărează și se varsă sucul citrice
lor pe deasupra. Se lasă la frigi
der pentru cel puțin 4 ore, 
amestecîndu-se din cînd în cînd.

Se spală și se usucă foile de 
salată. Se căptușesc boluri indi
viduale cu salata verde și se pune 
pe deasupra peștele marinat. Se 
decorează cu rondele de ceapă și 
lamele de ardei iute din marinată.

Se poate face această salată și 
cu cozi de creveți sau langustine 
și se adaugă în marinată o lingură 
de muștar (de Dijon) și o lingu
riță de bulion de tomate.

Timp de preparare: 1 oră
Porții: 4

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 76 Brad - Baia de Criș - 
Târnava de Criș
► DN 76 Luncoiu de Jos - Va- 
lișoara
► DN 76 Fomădia - Câinelui 
de Jos
► DN 76 și DJ 761 Șoimuș
► DN7 Deva ( Izv. Decebal), 
Sântuhalm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câi
nelui 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, 
Săcămaș
► Petroșani pe DN 66 și B-dul
1 Decembrie z

ZIUA
MIN MAX

Deva: 9 14

Petroșani: 8 12

Hunedoara: 9 13

Hațeg: 9 13

Brad: 9• 13

Orăștie: 9 14

NOAPTEA 1
MIN MAX

Deva: 7 8

Petroșani: 6 7

Hunedoara: 7 8

Hațeg: 6 7

Brad: 7 8

Orăștie: 7 8

k________________________________________________________ 7 k________________________________________________________ 7

► HOROSCOP
Un al șaptelea simț te ajută astăzi să evți pericolele. Stresul din 

ultimul timp ți-a consumat bateriile așa că ar fi bine să-ți planifici 
câteva zile de concediu in care să te poți relaxa pe deplin.

Primești o veste care te ia prin surprindere.o vestecare nu e nici 
bună nici rea.. Nu te așteptai ca tocmai tu să fii cel vizat și nu toc
mai acum. Pe seară sărbătorești alături de prieteni și se poate lăsa 
cu u chef pe cinste.

Astăzi ai impresia că toți te evită. în plan sentimental comunei 
bine cu partenerul, așa că ar fi bine să i te confesezi. Te vei simți 
cu mult mai bine fizic,dar nu lăsa neinvestigate cauzele condiției 
din ultimele zile. O vizită la doctor n-ar strica.

Ți se pregătește ceva. O surpriză de proporții din partea partene 
rului te va lașa cu gura căscata și îți va întări convingerea că ai 
jacut alegerea corectă în plan sentimental.Nu e exclus să bată clo
pote de nuntă.

Prea mult zgomot pentru nimic. Așa s-ar caracteriza comporta
mentul tău de astăzi. Te agiți în zadar și ai tendința de a trata orice 
problemă minoră cu maximă importanță. Nu faci decât să-ți con
sumi inutil energia.

Astrele te răsfață și astăzi. In dragoste ești pe aceeași lungime de 
undă cu partenerul. Nu ar fi rău să evadați câteva zile~într-o excur
sie la munte,dar doar voi fără copii.

Ești emotiv și asta nu te ajută deloc astăzi. Ai o zi plină de întâl
niri neașteptate și vei revedea pe cineva pe care nu l-ai mai văzul 
de mult.. Ar fi indicat să amâni semnarea unor contracte sau a 
unor acte importante până săptămâna viitoare.

Astăzi ești melancolic și înclinat să filosofezi. Simți că timpul 
trece prea repede și că nu poți profită din plin de tot ceea ce-ți 
oferă viața. Nu te mai întrista inutil și bucură-te de concediul ce 
urmează.

Ești plin de elan. Păstrează-ți energia pentru distracția din wee
kend. Deocamdată ai mult de muncă. Încearcă să te implici mai 
mult în activitățile familiale,căci le-ai cam neglijat în ultima vreme.

Abordezi cu calm problemele pe care trebuie să le rezolvi astăzi. 
Nimic nou la orizont pe plan sentimental.lnsă poți face ceva în 
acest sens fii puțin mai atent la semnalele transmise decineva des
tul de aproape de tine.. Ai mai multă grijă de sănătatea ta și mergi 
la doctor dacă este cazul.

Bancurile zilei
© © ©

Auzind despre gravitatea îmbol
năvirii cu SIDA, un tînăr de 20 de 
ani își întreabă tatăl despre modul în 
care se poate lua SIDA. Răspunsul 
tatălui:

- Păi prin contact sexual și prin 
mucoasă...

- Auzi, da' de la o mucoasă de 16 
ani poți lua SIDA?

© © ©

La Oficiul de Emigrare, secre
tara către un solicitant:

- Sexul?
- De trei ori pe săptămînă.
- Nu, nu, mă refer la: masculin 

sau feminin?
- Nu contează.
© © ©

- Ieri am omorât cinci muște -

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

Este ziua ideală pentru a începe o dietă sau pentru a face sport. 
Schimbă-ți modul de viață în unul mai sănătos. In dragoste men- 
ține-ți sângele rece și poartă conversații iscusite cu partenerul de 
viață.

Trecutul revine azi în viața ta. Fie că te întâlnești cu un vechi 
prieten, fie că primești vești de la o persoana pe care nu ai mai 
văzut-o de foarte mult timp. Abordezi relația cu partenerul de viață 
dintr-un unghi nou. O undă de prospețime era binevenită în relația 
voastră.

trei masculi și două femele.
- Cum ai știut care sînt masculi 

și care femele?
- Simplu: trei s-au, așezat pe o 

ladă de bere și două pe un telefon.
© © ©

O femeie către un bărbat la o pe
trecere:

- Dumneata tare semeni cu al 
treilea soț al meu.

- Dar de cîte ori ați fost căsăto

rită? - De două ori pînă acum.

© © ©

Moș Nicolae stă în seara de Ajun în 
fața lui Bulă. îi arată cu degetul și îi 
spune:

- Ai fost cuminte anul acesta?
La care Bulă:
- Tată, moșul ăsta mă amenință! 

Sună avocatul!
© © ©
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Copiii brădeni vor sărbători 
„Carnavalul Toamnei” Deva
„Carnavalul Toamnei”începe 
astăzi, de la ora 10, la Casa de 
Cultură a municipiului Brad. 
„Carnavalul Toamnei” este o 
sărbătoare cultural — artistică 
susținută de copii preșcolari și 
școlari din Brad. Acțiunea se 
desfășoară pe baza parteneria- 
tului Grădiniță — Școală — Bi
bliotecă, în cadrul 
Programului Național „Să 
citim pentru mileniul III”.

Program artistic 
autumnal

Manifestarea de astăzi repre
zintă o tradiție, fiind dedicată în acest 
an „anotimpului Toamna”. Programul 
artistic va fi susținut de 80 de copii de 
vârstă preșcolară și școlară de la Grădi
nița cu program prelungit „Floare de 
Colț” și Școala Generală „Horea, 
Cloșca și Crișan” Brad, sub îndrumarea 
educatoarelor Florica Cazan, Irina 
Circo, Georgeta Ianc, Carmen Mâțiu și 
a institutoarei Camelia Țendea.

„Toamna va fi sărbătorită prin Carna
valul Toamnei, prin interpretarea sce
netei „Greierele și furnica”, prin 
cântece și recitări de poezie. Copiii vor 
purta costume în ton cu tema progra
mului artistic”, spune Aureliana Ana, 
directoarea Grădiniței cu program pre
lungit „Floare de Colț” din Brad.

în cadrul acțiunii se va organiza 
și o vizită la Biblioteca Municipală 
„Gheorghe Pârvu” din Brad cu scopul 
prezentării bibliotecii și stimulării dra
gostei pentru cărți și conținutul aces-

Scopul acestui program este sti
mularea interesului pentru lectură la 
vârsta preșcolară și școlară mică. Uni
tățile de învățământ participă cu pro
iecte educaționale, cu activități 

inificate în care se implică cadrele di
dactice și părinții copiilor. Printre acti
vități se numără, între altele, vizite la 
biblioteci, librării, tipografii, confecțio
nare de cărți cu ajutorul copiilor, reali
zarea unei biblioteci.

&
tora. „Vom prezenta preșcolarilor, șco
larilor și părinților principalele noutăți 
editoriale adresate segmentului de vâr
stă 4 - 9 ani”, afirmă Rodica Cristea, bi

bliotecar responsabil la instituția bră- 
deană.
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Consiliul Local Deva a 
adoptat în ședința de ieri o Ho
tărâre privind noile limite ale 
spațiului intravilan pentru rea
lizarea Planului Urbanistic Ge
neral al municipiului. Această 
extindere corespunde atât ce
rințelor Chartei de la Leipzig 
pentru ■orașe europene durabile, 
cât și studiilor realizate pentru 
conurbația Corvinia. Extinde
rea este motivată și de faptul că 
o serie de show-room-uri, pre
cum și terenul pe care urmează 
a fi ridicat Spitalul Județean 
erau situate în spațiul extravi
lan al Devei.

Parcările
vor fi

-^Sfântul

Cătălin Rișcuța

concesionate
Tot în ședința de ieri s-a 

adoptat o Hotărâre prin care s- 
a aprobat scoaterea la licitație 
a concesiunii privind spațiile 
de parcare din municipiu/Prin 
caietul de sarcini se impune 
concedentului obligația de a in
stala anual câte două aparate de 
taxare omologate metrologic. 
Suma minimă de pornire a lici
tației pentru redevența ce ur
mează a reveni Primăriei s-a 
stabilit la 20.000 lei. Taxa de 
participare la licitație este de 
5.000 lei.

Cătălin Rișcuța

vine astfel păstor duhovnicesc al tuturor ro- 
* mânilor din Dobrogea și Țara Românească.Sfanțul Ierarh Iachint Elsfinjeabiserici.hirotoneapreoii.tapărjea 

binecuvântare poporului atat de credincios al 
“vlahilor” și era sfetnic apropiat al marelui 

domn. Astfel, Eparhia Vicina dispare și ia ființă o nouă 
mitropolie românească, cunoscută sub numele de “Mi
tropolia Ungrovlahiei”, dependentă de Patriarhia Ecu
menică de Constantinopol, condusă pe atunci de 
patriarhul Calist I. Ca păstor și părinte sufletesc al tu
turor românilor dintre Dunăre și Carpați, mitropolitul 
Iachint a avut grijă să hirotonească preoți pentru toate 
satele, să zidească biserici la orașe și sate, să întemeieze 
noi așezări mănăstirești și. să țină în strânsă legătură du
hovnicească Biserica Țării Românești cu Patriarhia de 
Constantinopol. Iar ca “exarh al plaiurilor”, mitropoli
tul Iachint purta grijă și de credincioșii ortodocși din 
părțile vecine, îndeosebi din Transilvania, cărora le tri
mitea preoți și călugări misionari. Acest ierarh, ajutat 
de domnul țării, Vladislav I (1364-1377), a încurajat și 
susținut mult monahismul românesc, al cărui început 
se urcă până în secolul al IV-lea, prin centrul monahal 
pustnicesc din Munții Buzăului. El a adus în țară pe

Sfântul Iachint de Vicina este prăznuit astăzi pen
tru a doua oară în Biserica Ortodoxă Română. Canoni-- 
zarea s-a făcut în ședința Sfântului Sinod din 8 iulie 
2008, iar proclamarea solemnă a sfințeniei sale a avut 
loc la 26 octombrie 2008. Datorită credinței ortodoxe, 
vieții lui curate și sfinte, a păstoririi Bisericii din Țara 
Românească cu râvnă, înțelepciune, răbdare, dragoste 
și smerenie și a întemeierii, fiind cel dintâi mitropolit 
al Țării Românești, a structurilor organizatorice biseri
cești necesare cultului și statorniciei întru apărarea 
dreptei credințe, a fost canonizat de Biserica noastră. 
Sfântul Ierarh Iachint a fost ultimul mitropolit al Vici- 
nei și cel dintâi păstor al Bisericii lui Hristos din Do- 
brogea și Țara Românească, reunită sub conducerea 
unui singur voievo’d. El a păstorit doar câțiva ani la Vi
cina, iar în anul 1359 și-a mutat scaunul la Curtea de 
Argeș, la cererea rrfarelui voievod Alexandru I Basarab, 
întemeietorul Țării Românești, care dorea să aibă un 
sediu mitropolitan în țara sa. Mitropolitul Iachint de-

Sfântul Nicodim de la Tismana, care venea din Muntele 
Athos, pentru a organiza câteva mânăstiri-lavre după 
model atonit. El a trimis numeroși călugări “vlahi” la 
Mănăstirea Cutlumuș - Athos, unde au ajuns călugări 
vestiți. Iar în țară a organizat mai multe mănăstiri la 
Tismana, Curtea de Argeș, Câmpulung-Muscel, Cozia, 
Snagov, Târgoviște, Bolintinul din Deal și din Vale, 
Tânganu, Cotmeana și altele. După o păstorire atât de 
rodnică, s-a săvârșit cu pace în anul 1372.
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Explozie la depozitele de motorină de la Bârcea
“Varza radioactivă” a ajuns la Protecția Consumatorului

Dezastru simulat la Bârcea
Accident grav 
în Streisângeorgiu

Costică S. a fost grav 
rănit acum două zile, în 
timp ce mergea pe margi
nea drumului comunal 51C. 
Victima se afla în zona târ-. 
gului de mărfuri și animale 
din satul Streisângeorgiu, 
când a fost acroșat de un 
autoturism condus de loan 
C., din Clopotiva. Costică 
S. este din Călan și are pa
truzeci și șapte de ani.

Au avut
noroc 
cu carul

Doi oameni au scăpat 
cu viața după ce autoturis
mul a*luat foc în întregime. 
Incendiul a avut loc în urmă 
cu două zile, în jurul orei 
16,38 pe Drumul Național 
66 în comuna Băița. La* 
locul accidentului a ajuns o 
echipă operativă a poliției și 
un echipaj de pompieri. Din 
cercetările efectuate a re
zultat că incendiul s-a pro
dus din cauza unui 
scurt-circuit electric. Șofe
rul autoturismului, Gabriel 
A., de 33 de ani, și pasage
rul din mașină au reușit să 
iasă din autoturismul care 
ardea fără să fie răniți.

A fugit 
de „acasă”

O adolescentă de pai
sprezece ani, care era dată 
dispărută de aproape o săp
tămână, a fost găsită de Bi
roul de Investigații 
Criminale Petroșani. H.M., 
din comuna Mătăsari, a 
fugit dintr-o instituție de 
ocrotire socială din munici
piul Târgu Jiu și a fost dată 
în urmărire națională. Fata 
a fost încredințată reprezen
tanților instituției de asis
tență socială.

Maria Florescu

______ —J

Ieri în jurul orele 11, la depozi
tul rezervă de stat de la Bârcea 
s-a produs o explozie. Două re
zervoare cu motorină au explo
dat în urma descărcării 
electrice, în timpul unei fur
tuni puternice. Explozia a fost 
urmată de un incendiu la cele 
două rezervoare de motorină, 
fiecare având o capacitate de 
10.000 de tone.

Acesta a fost, din fericire, doar 
un exercițiu menit să verifice dacă au
toritățile competente pot lua măsuri efi
ciente pentru protejarea populației, a 
salariaților și bunurilor materiale și cul

turale, atât în cazul unui accident chi
mic, cât și al producerii unor situații de 
urgență. Cei vizați de această verificare 
au fost autoritățile administrației pu
blice locale, Comitetul Local pentru Si
tuații de Urgență, serviciile de urgență 
voluntare și serviciile private pentru si
tuații de urgență.

Scenariul catastrofic 
continuă

în scurt timp, incendiul cu
prinde și celelalte patru rezervoare de 
aceeași capacitate. Fumul degajat în at
mosferă formează un nor cu înălțimea 
de 20 - 30 de metri, ce se deplasează în
spre localitățile Cristur, Bârcea, Peștișu

Mic și Sântandrei. Și, pentru că acest 
dezastru nu este suficient, din cauza 
ploilor abundente, se formează o viitură

de la ambulanță, într-un cort special 
amenajat victime.

Au fost luate și măsuri pentru a
limita propagarea viiturii poluate cu 
motorină. Serviciile voluntare de la 
Deva și Simeria, precum și militarii 

că' Unității 01794 au construit un dig de 
protecție din saci cu nisip. în același 
timp au fost evacuați sinistrații din zona 
afectată de norul toxic și au fost cazați 
într-o tabăra dotată cu sală de mese, bu
cătărie rulantă, cisternă cu apă potab' 
și un punct medical al Crucii Roșii.

Pentru a se asigura ordinea și si
guranța publică, în tabără au acționat 
echipajele jandarmilor, în timp ce vo
luntarii de la Crucea Roșie au distribuit 
hrană și au acordat primul ajutor, iar 
Poliția Comunitară a luat în evidență 
persoanele evacuate.

care afectează grav cuvele de retenție 
în jurul rezervoarelor. La câteva minute 
după producerea dezastrului, populația 
este avertizată prin semnal sonor 
norul toxic se propagă în zonă.

Maria Florescu

Autoritățile 
intervin prompt

La locul dezastrului au ajuns 
cinci echipaje de pompieri militari de 
la Deva, Orăștie și Hunedoara, cu tot 
atâtea autospeciale cu apă și spumă. 
Echipajele au început procedurile de 
stingere și răcire a rezervoarelor afec
tate de flăcări. Cele trei victime ale ac
cidentului au primit îngrijiri din partea 
paramedicilor SMURD și a medicilor

Zi cu trei accidente grave
Trei accidente soldate cu 
victime rănite grav, au 
avut loc pe șoselele din 
județ, în urmă cu două 
zile. Conducerea autotu
rismului sub influența 
alcoolului și imprudența 
la volan au fost cauzele 
producerii acestor acci
dente.

Fuga de 
răspundere
Nuțu T., în vârstă de 

19 ani, aflat la volanul auto
turismului său, pe DJ 705 A 
în Ludeștii de Jos (comuna 
Orăștioara de Sus), l-a acci
dentat grav în urmă cu două 
zile pe Siminel T., de 33 de 
ani, din localitate. Aflat sub 
influența alcoolului și speriat 
de ceea ce a făcut, tânărul in
conștient a lăsat victima în 
drum și și-a parcat mașina în 
curtea locuinței sale. Poliți
știi i-au întocmit dosar penal 
pentru vătămare corporală 
din culpă, conducerea unui 
autovehicul sub influența 
băuturilor alcoolice și pentru 
părăsirea locului accidentu
lui.

A condus beat
Tot în urmă cu două 

zile, un alt șofer iresponsabil, 
Vasile S., de 59 de ani, din 
Geoagiu, s-a urcat beat la

volan. în timp ce mergea pe 
strada Sanatoriului, șoferul a 
scăpat controlul volanului și 
a derapat, după care a intrat 
în coliziune cu un copac de 
pe marginea drumului. Vic
tima accidentului a fost 
Elena I., de 39 de ani, pasa
geră a autoturismului, din 
Geogiu. Ea a fost accidentată 
ușor și a fost transportată de 
urgență la Spitalul Municipal 
Orăștie. Șoferul a fost testat 
cu aparatul etilotest, care a 
indicat o alcoolemie de 0,47 
mg la litru în aerul expirat.

Lui Vasile S. i s-a în
tocmit dosar penal pentru vă
tămare din culpă și 
conducerea autoturismului 
sub influența alcoolului.

A intrat
pe contrasens
Laura A., o tânără de 

33 de ani, a fost rănită grav 
după ce autoturismul pe care 
îl conducea a intrat pe con- 
traasens și s-a ciocnit violent 
de autoutilitara condusă re
gulamentar de Alexandru I. 
Tânăra din Oțelu Roșu (jude
țul Caraș-Severin) mergea pe 
Drumul Național 68, dinspre 
Caransebeș spre Hațeg. Vic
tima a fost transportată de ur
gență la Spitalul din Hațeg.

Maria Florescu

Ciudățenii
*

de la Protec: ia Consumatorului
Comisariatul Județean 
pentru Protecția Consu
matorului (CJPCj Hu
nedoara are o gamă 
largă de sesizări din 
partea oamenilor, înce
pând de la cele de reală 
gravitate până la cele 
mai ciudate, unele din
tre ele fiind de-a dreptul 
ilare.

“Varză 
radioactivă”
Consumatorul “2017”, 

după cum se autointitulează în se
sizarea făcută, a lăsat la intrarea în 
sediul instituției, pe clanța de la 
ușa de la intrare, o plasă cu două 
verze și o reclamație de șapte pa
gini, scrisă corect din punct de ve
dere gramatical, în care sesiza că 
varza e radioactivă și cuprinde 
atomi “ketlerizați”. în aceeași se
sizare, „2017” cerea ajutorul co
misarilor deoarece împotriva sa 
complotează o conjurație mon
dială.

De ce bat 
clopotele?
Zgomotul făcut de clopo

tele unei biserici l-au supărat rău 
pe un devean. El a luat atitudine și 
a sunat la CJPC Hunedoara, să re
clame că acestea bat prea tare și 
dacă pe Dumnezeu nu îl deran
jează, pe el în schimb - da.

Probleme cu
Noul Testament
Nici Noul Testament nu a 

scăpat de reclamație, deorece un 
cititor a fost nemulțumit de tradu
cerea unui pasaj, motiv pentru 
care s-a dus cu jalba în proțap la 
CJPC Hunedoara.

Teniși incomozi
O altă persoană reclamă 

faptul că a cumpărat o pereche de 
teniși incomozi din piața din Brad. 
Acest fapt a fost suficient pentru a 
face o reclamație. Omul nu avea 
bon fiscal, nici nu cunoștea locația 
și denumirea agentului economic. 
El insista însă să fie căutat de co
misarii CJPC, seara „după ora 
20”, pentru a le arăta locul achizi
ționării.

Când nu citești 
ce semnezi...
De când s-a declanșat 

criza economică, hunedorenii re
clamă tot mai des modificarea co
misionului bancar, a dobânzii de 
referință a băncii. Necazurile vin 
pentru că omul a semnat un con
tract cu banca fără să îl citească în 
prealabil, iar facturile pentru plata 
ratelor vin cu precizia unui ceasor
nic.

...sau nu știi 
să „citești”
Noul sistem de citire a 

contorului pentru energia electrică

dă și ci bătăi de cap consumatori 
lor. Pentru că „telefonul suni, 
mereu ocupat” sau pentru că 
„uită” să transmită citirea robotu
lui de la celălalt capăt al firului, 
consumatorul se trezește că tre
buie să achite o sumă mult mai 
mare de bani, motiv pentru care 
face reclamație la CJPC Hune
doara.

Invitații 
la emisiuni TV - 
problema CJPC 
Nu lipsesc din activitatea 

instituției nici reclamațiile la 
adresa televiziunilor, în care se re
clamă faptul că realizatorii invită 
persoane care „nu dau bine pe 
plasmă”.

„Reclamagiii de profe
sie” au un statut aparte: își dau 
o identitate falsă. Zeci de pli
curi cu rezultatul controlului 
CJPC sunt retumate, deoarece 
oamenii fac reclamațiile sub 
nume fictiv,

„în concluzie, cu sigu
ranță nu vom scăpa nici pe vii
tor de asemenea reclamații, 
pentru că trăim într-o țară cu 
oameni odihniți, unde cel mai 
important lucru este ceea ce 
face celălalt”, spune Romi 
Cărmăzan, directorul coordo
nator adjunct al CJPC Hune
doara,

Maria Florescu
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Orașul Petrila și localitățile învecinate vor beneficia, fără nici un cost, de gestionarea și administrarea 
& profesională a celei mai noi tehnologii certificate, agreate și recomandate la nivel european și mondial 

privind distrugerea gunoaielor și transf ormarea acestora în energie electrică și termică.

Investiție de 85 de milioane de euro la Petrila
9

Consilierii PSD din Petrila blochează 
realizarea unor proiecte esențiale pen
tru oraș și pentru cetățenii care le-au 
dat votul în alegerile locale. Reabilita
rea termică a blocurilor a eșuat din 
cauza pesediștilor care au votat “con
tra”. Din această cauză, iarna va fi 
mult mai grea și mai costisitoare pen
tru locuitorii orașului. De două ori, 
consecutiv, consilieri PSD s-au opus 
unei investiții de 85 de milioane de 
euro. Ieri, la cea de a treia ședință de

termică și electrică. Consilierii locali PSD au 
boicotat proiectul în două ședințe de Consiliu 
Local, invocând motive neserioase sau chiar 
aberante. “Se vede de la o poștă că sunt rău- 
intenționați. Au respins proiecte deosebit de 
importante pentru comunitate, nu pentru Pă- 
ducel și pentru neamurile lui”, ne-a declarat 
primarul orașului Petrila.

Investiția aduce
9

2 milioane de euro
la buget

consiliu, pesediștii au votat proiectul.
Primăria Petrila trebuie 

să pună la bătaie doar terenul 
și gunoaiele. Orașul Petrila și 
localitățile învecinate vor be
neficia, fără nici un cost, de 
gestionarea și administrarea 
profesională a celei mai noi 
tehnologii certificate, agreate 
și recomandate la nivel euro
pean și mondial privind dis
trugerea gunoaielor și 
transformarea acestora în 
energie electrică și termică. 
Investitorul estimează un 
“profit substanțial la bugetul 
local (între 1.200.000 și

neurile ecologice care sunt depășite deja la 
nivel european”. Apoi, se vor goli gropile de 
gunoi existente și vor fi înființate noi locuri 
de muncă. “Am explicat de două ori proiec
tul, dar se blochează din cauza unor interese 
de grup. Este o investiție de 85 de milioane 
de euro prin finanțare de la Bruxelles și fon
duri private. Finanțarea o suportăm noi și tot 
noi vom declasifica deșeurile și vom produce 
energie termică și electrică. Urgența mare este 
că vrem să depunem proiectul spre finanțare 
la 1 noiembrie și trebuie înființate două so
cietăți în parteneriat cu consiliul local: ei te
renul și deșeurile și noi finanțarea, tehnica, 
proiectul, implementarea”, a declarat Dan Bă- 
jenescu, reprezentantul Green Line.

Proiectul a trecut
cu unanimitate 
de voturi

Săptămâna trecută, pesediștii nu s-au 
prezentat la două ședințe de Consiliu Local 
pentru a boicota parteneriatul cu investitorii

italieni. “Probabil o să vină PSD cu o soluție 
pentru închiderea gropii de gunoi. Nu existâ 
niciun interes meschin în relația cu firma res
pectivă. Am pus totul la vedere. Am prezentai 
toate documentele pe care ni le-au cerut pen
tru a elimina orice dubiu. La Petrila sunt con
silieri PDL, PNL, PRM și PNG. Cu toții au 
înțeles importanța investiției. Doar cei șapte 
consilieri PSD se opun și discută de comi
sioane și de foloase necuvenite, fără să vini 
cu probe sau cu argumente serioase. Nu există 
niciun comision. Cei care cunosc mecanis
mele de finanțare cu fonduri europene știu cât 
de riguroase sunt verificările și că nu se pol 
face aranjamente pe bani comunitari”, spune 
city-managerul Dorin Curtean. Președintele 
PSD Petrila, Dumitru Răscolcan, spune că 
formațiunea pe care o reprezintă nu va vota 
proiectul pentru că “nu vom vota la comandă, 
cum dorește Păduccl în ultimul timp”. Până 
la urmă, proiectul a fost votat, ieri, cu unani
mitate de voturi.

Alexandru Avram

Firma Green Line România intențio
nează facă la Petrila un dispozitiv de prelu
crare a deșeurilor pentru a obține energie

2.000.000 euro pc an), în comparație cu cos
turile suportate de cetățeni și de bugetul local, 
costuri generate dacă s-ar opta pentru depo-

Start de campanie electorală pentru candidatul UDMR

Hunor Kelemen 
a pornit de la Cârța

Candidatul UDMR la președinție, Hunor Kele
men, a pornit în campanie din comuna sa natală, 
Cârța (județul Harghita). Luând cu sine o des
agă secuiască în care se află slănină, brânză, 
ceapă și pâine de casă, prezidențiabilul, îm
preună cu caravana sa de campanie, formată din 
tineri voluntari, a pornit la drum prin Ardeal, 
pentru a purta mesajul electoral al candidatului 
UDMR în peste 350 de localități. Desaga i-a fost 
înmânată de directorul școlii din Cârța, fostul 
său dascăl, Lăszlo Fiilop.

Caravana Vocea ta contează a lui Hunor Kelemen 
a pornit, în mod simbolic, din fața Primăriei din Cârța, 
care cu decenii în urmă fusese imobilul în care funcționa I 
maternitatea, unde, la 18 octombrie 1967, s-a născut can- ■ 
didatul UDMR la președinția României. „Această cara- , 
vană va străbate, în următoarele patru săptămâni, diferite : 
zone ale Transilvaniei. Tinerii din jurul meu îmi vor purta 
mesajul în peste 350 de localități. Nici nu s-ar putea alt
fel, căci aș vrea să transmit mesajul privind importanța 
participării la alegeri în cât mai multe locuri, lucru pe 
care îl pot realiza numai cu ajutorul lor, cu sprijinul Ca

ravanei Vocea ta contează. Și tot prin acești tineri voluntari, maghiarii toate colțurile Tran
silvaniei îmi pot trimite mesajul și doleanțele lor”, a subliniat Hunor Kelemen.

Caravana Vocea ta contează Ia Sândominic și Cozmeni

La startul caravanei, primarul de Cârța, Tibor Gâbor, a opinat că nu doar cei 1.800 
de locuitori ai comunei, ci întregul județ Harghita și tot Ținutul Secuiesc pot fi mândri că 
fiul acestor meleaguri este candidatul maghiarimii pentru funcția de președinte al Româ
niei. Primarul comunei Sândominic, Alajos Ferencz, i-a cerut lui Hunor Kelemen să re
prezinte în mod credibil mlîghiarimea în campanie, „așa cum suntem noi, aici, în Ținutul 
Secuiesc, pentru ca năzuințele comunității noastre să-și găsească locul important în viața 
politică din România”.

Hunor Kelemen și membrii caravanei sale au ciocnit un pahar de vin în fața Auto
buzului Caravanei, după care candidatul UDMR la președinție a vizitat lucrările de aco
perire a patinoarului artificial din localitate. Programul zilei continuă la Sândominic, unde 
Hunor Kelemen participă la un forum civic, după care se va întâlni cu locuitorii comunei 
Cozmeni.

pasiwm viu zâmbetul familiei nu
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"Dacă mă trezesc suficient de devreme aș vrea să merg în Transilvania.
Am auzit mult despre această zonă, dar să vedem... ”

& Natalie Cole

Natalie Cole vrea să viziteze Transilvania
Cântăreața Natalie Cole, 

care a concertat aseară la 
Sala Palatului, a ajuns luni 
la București, jară a ști însă 
prea multe despre România, 
ea declarând că ar vrea să se 
plimbe prin oraș în căutare 
de pantofi frumoși, dar și să 
viziteze Transilvania.

"Suntem entuziasmați de fap
tul că suntem aici. Așteptăm de ceva 
vreme să ajungem la București. Am 
auzit lucruri minunate atât despre 
oamenii de aici, cât și despre țară. 
Sper să vă placă concertul", a decla
rat artista luni seară.

Ea nu va petrece mult timp în 
România, urmând ca azi să plece 
spre Varșovia, următoarea sa oprire 
în turneul "Still Unforgettable".

"Dacă mă trezesc suficient de 
devreme aș vrea să merg în Transil
vania. Am auzit mult despre această 
zonă, dar să vedem...", a declarat ar
tista. Pe de altă parte, Cole ar fi ten
tată și de o plimbare prin Capitală. 
"Mâine o să mă plimb prin oraș. Am 
auzit că sunt pantofi frumoși aici. 
La concert port, de obicei o singură 
ținută vestimentară.", a mai zis ea.

în ceea ce privește concertul 
de la Sala Palatului, artista a fost 
acompaniată de doi clăpari, un chi
tarist, un basist și un toboșar.

t Show-ul de marți a început 
foarte energic și cu un compliment 
la adresa publicului.. "Cred că 50% 
din spectacol depinde de public”, a 
declarat cântăreața care a adăugat 
că: "Muzicienii mei sunt minunați - 
sunt foarte experimentați, dar tineri. 
Alții crede că doar cei bătrâni știu 
jazz, dar aceștia au studiat foarte

mult. Ne-ar fi plăcut să venim cu o 
formație mai mare - în SUA asta 
facem, cântăm cu o trupă de 14 in
strumentiști.". De asemenea, artista 
a amintit și de perioada recentă în 
care ea a suferit un transplant de ri
nichi. "Sunt binecuvântată și e ade
vărat că lucrez doar de două luni cu 
noul meu rinichi. Transplantul a fost 
un succes, dar a fost foarte greu... 
De multe ori nu am știut dacă voi 
mai trăi. Timp de 18 luni am fost 
bolnavă, întâi cu hepatită C, apoi 
am fost în tratament cu chimiotera
pie. Dar am fost susținută de docto
rii mei, de familia mea, de fiul meu 
și de prietenii mei minunați. Nu știi 
niciodată cine-s prietenii tăi până ce 
nu ești foarte, foarte bolnav", a de
clarat cântăreața. "Acum mă gân
desc la un nou album, la ce să mai 
fac. Cred că voi face ceva diferit", a 
concluzionat artista.

Mihaela a revenit în garsoniera Scarlett Johansson debutează pe Broadway
lui Dani
Mihaela s-a întors la Dani OțiL 
Odată cu revenirea în țară a 
Mihaelei, la sfârșitul săptămâ
nii trecute, “antenistul” radiază 
de fericire pentru că iubita lui a 
revenit la el în garsonieră.

Duminică seară, Dani și'Mihaela 
■s-.au putut ține din nou în brațe, în Ro
mânia. La aproape trei luni după ce fosta 
vedetă a “Duminicii în familie” a părăsit 
țara cu direcția Monte Carlo, ea a revenit 
cu câteva bagaje în casa iubitului, o gar
sonieră din cartierul Vitan din Capitală.

Răduleasca lansează
„Niște răspunsuri”

Cei doi au fost urmăriți de paparazzi care 
'-au fotografiat la sosirea vedetei acasă la Dani, 
□ții și-a așteptat iubita în fața blocului și a con
dus-o spre casă, după ce s-au sărutat pasional. El 
i-a cărat și bagajele iar a doua zi dimineață a plecat 
spre sediul Antenei 1 cu bicicleta, radiind de feri

cire.

A zâmbit tot timpul, s-a jucat absent cu lin
gurița de cafea și, uneori, a oftat. La prânz, Dani 
s-a întors acasă, iar Mihaela nu a ieșit din garso
nieră.

Mihaela a revenit în țară week-end-ul tre
cut pentru a deschide alte șase magazine din seria 
“Picioru’ Gras”. La începutul lunii viitoare, ea va 
lansa o noua carte, a doua din carieră, intitulată 
"Niște răspunsuri", carte care adună povești per
sonale, texte de ficțiune și conține o serie de ilus
trații realizate de Horațiu Mălăele.

Actrița Scarlett Johansson își va face 
debutul pe Broadway într-o nouă 
adaptare a dramei "A View from the 
Bridge", scrisă de autorul american 
Arthur Miller.

Respectând tendința tot mai accentuată 
din ultima vreme a starurilor de la Hollywood 
de a juca pe Broadway, actrița Scarlett Johan
sson, în vârstă de 24 de ani, urmează să urce pe 
scenă alături de actorul Liev Schreiber în 
această piesă dramatică a cărei acțiune se des
fășoară în America anilor '50 și care prezintă po
vestea unui docher din Brooklyn obsedat de 
nepoata sa în vârstă de 17 ani. Repetițiile vor 
începe pe 28 decembrie, iar spectacolul va fi 
jucat timp de 14 săptămâni.

Liev Schreiber a mai jucat 
pe Broadway
Liev Schreiber este soțul actriței Naomi 

Watts și are la activ mai multe roluri atât în film, 
cât și în teatru. El a urcat de mai multe ori pe 
scena de pe Broadway și a fost recompensat în 
2005 cu un premiu Tony pentru rolul din spec
tacolul de teatru "Glengarry Glen Rose". El a

regizat "Totul e iluminat", pentru care a câștigat 
premiul Biografilm la Festivalul de Film de la 
Veneția, în 2005.

Actriță și cântăreață
Actrița Scarlett Johansson a devenit ce

lebră odată rolul său din filmul "îmblânzitorul 
de cai" (1998), consolidându-și statutul de star 
cu partituri precum cele din "Rătăciți printre cu
vinte", pentru care a câștigat premiul BAFTA, 
sau "Fata cu cercel de perlă". Ea a lansat anul 
acesta al doilea album muzical al său, împreună 
cu muzicianul american Pete Yom.

Pe lista celorlalți actori celebri care au 
jucat sau urmează să joace pe Broadway anul 
acesta se numără Jude Law, Hugh Jackman, Da
niel Craig, Sienna Miller și Catherine Zeta- 
Jones

SILVA* 
LEMNTEk
Muțiți cMirnlnwi 

tâmplărie din lemn triplu stratificat 
uși și ferestre de cea mai bună calitate, 

parchet din lemn de fag, 
paltin san frasin. , 

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindia, nr.l21D, comuna Hărău, 
tel/fax: 03S4/501021/22, e-mail: silva(3)smart.ro

smart.ro
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Interes merită și recipientele și opaițele ceramice, lespezile de calcar cu inscrip- 
ții hieroglifice, cât și de cele trei volume care fac referire la istoria Egiptului, 
datând din sec. A3 II, respectiv A3 III.

Egiptul antic își dezvăluie 
istoria și tradițiile Ia Deva

cea mai frecvent întâlnită, negrul, 
este considerată culoare protectoare 
în fața forțelor malefice,'reprezen
tând totodată și o poartă între Cele 
Două Lumi: cea terestră și cea a spi
ritelor.

Interes merită și recipientele 
și opaițele ceramice, lespezile de 
calcar cu inscripții hieroglifice, cât 
și de cele trei volume care fac refe
rire la istoria Egiptului, datând din 
sec. XVII, respectiv XVIII. Este

Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane din Deva găzduiește 
în perioada 10 octombrie -31 
ianuarie o interesantă expozi
ție de antichități egiptene. Ex
ponatele expuse la Deva au 
fost împrumutate de la trei in
stituții de prestigiu: Muzeul 
Bruckenthal din Sibiu, Muzeul 
Banatului din Timișoara și 
Muzeul de Istorie al Transilva
niei din Cluj.

Atmosfera Egiptului Antic 
este redată într-o manieră aparte, în 
cele trei săli din incinta muzeului, 
reunind piese arheologice datând 
din perioada Imperiului nou până la 

Xolemeilor.

Statui, cărți 
și amulete

Prima sală cuprinde opt vi
trine în care sunt expuse statuete 
mumiforme, reprezentând miniatu
ral zeități egiptene: Bes - zeul fe
cundității, Osiris - zeul pământului 
roditor, care are întotdeauna culoa

rea neagră, Harpokratis - în ipostaza 
lui Horus-copil, așa cum se regă
sește în credințele egiptene, Horus - 
zeul Șoim, Bastet - Pisica, Apis - 
Taurul, zeul Ptah Sakar și Isis Lac- 
:aus. Statuetele simbolice ale zeită- 
ilor poartă numele de „Djeduri”, 
sunt realizate în culori închise, ade
seori negru, și sunt destinate deco- 
ării camerelor mortuare. Culoarea

Sala copiilor celebre

simbol al renașterii, venerați de ve
chii egipteni ca vestitori ai soarelui, 
și un pui de crocodil mumificat în 
urmă cu mii de ani.

vorba despre „Istoria antică a egip
tenilor, cartaginezilor, asirienilor, 
babilonienilor, mezilor, perșilor, 
macedonienilor și grecilor” a lui 
Charles Rollin și de lucrarea explo
ratorului danez Carsten Niebuhr. în 
„Hieroglifele sau comentariile sem
nificațiilor oculte ale egiptenilor și 
altor popoare”, autorul Giovanni 
Pierro Valeriano da Bolzano di Bel- 
lume explică - odată cu interpreta

rea hieroglifelor - și natura multor 
animale, plante, monede, arme, veș
minte, instrumente medicale, până 
la interpretarea numelor, a semnelor 
și a viselor în vechiul Egipt.

Expoziția este completată de 
obiecte de podoabă: o amuletă de 
culoare neagră în formă de pește, un 
colier compus din 39 de amulete, 
precum și de alte piese autentice, de 
inestimabila valoare: scarabeii -

Diana Zlaczki 
Irina Năstase

Ofer recompensă 100 EURO. 
Răspunde la numele de LEO.

Cei care îl găsesc, 
rog să mă contacteze 

la numărul de telefon: 0764.450.826

Am pierdut Canish in Hunedoara, zona centrală, 
care suferă de o boală cronică și necesită 

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

Sala a doua cuprinde replici 
din ipsos ale unor figuri remarcante 
din istoria Egiptului: Faraonul Set- 
hos al II lea, 1.209 - 1.205 î.e.n, 
capul Faraonului Seket, Faraonul 
Ramses al II-lea, care a domnit în 
Regatul Nou, un demnitar din tim
pul Dinastiei a XVIII, dinastie care 
și-a impus supremația mai mult de 
două secole, respectiv 1.580 - 1.350 
î.e.n., dar și statuia unui constructor 
de corăbii din timpul Dinastiei a III- 
a, 2.980 - 2.930 î.e.n.

Un alt exponat este Inscripția 
de la Rosetta, care reprezintă un de
cret din 196 î.e.n. al preoților egip
teni în cinstea regelui Ptolemeu 
Epiphanes cu ocazia încoronării 
acestuia. Scris în limba egipteană, 
cu caractere hieroglifice și demotice 
specifice, și în limba greacă, in
scripția a fost descoperită abia în 
1799 de către un ofițer al lui Napo
leon Bonaparte. Inscripția de la Ro
setta a fost descifrată și tradusă abia 
în 1822, de către savantul francez 
Champollion.

Camera mortuară 
a unui egiptean antic

în cea de a treia sală este re
constituită camera mortuară a unui 
demnitar. Mormântul propriu-zis 
este o mastabă (structură din cără
midă deasupra gropii funerare), 
peste care a fost așezat un capac au
tentic de sarcofag, care datează din 
anul 2,500 î.e.n. Pereții camerei 
mortuare sunt împodobiți cu diferite 
simboluri, care îl ajutau pe defunct 
să treacă în lumea de dincolo. 
Există și texte care cuprind sfaturi 
date de zei celui mort, pentru a-1 
ajuta în călătoria spre Lumea de 
Dincolo. în concepția vechilor egip
teni, sufletul păstrează și după 
moarte aceleași nevoi pe care le-a 
avut în viața pământeană.



8 Interne
Miercuri, 28 octombrie 2009

Deputatul Eugen Bejinariu a declarat, că Emil Constantinescu a fost greșit infomat 
& și că misiunea sa, în zilele de 25 - 26 decembrie 1989, a fost să o apere pe Doina

Cornea și să o conducă la gară pentru a pleca la Cluj-Napoca.

Emil Constantinescu despre Doina Cornea
Fostul președinte Emil Constanti
nescu susține, intr-un interviu 
acordat cotidianului „Adevărul”, 
că Doina Cornea a fost practic 
arestată, după Revoluție, într-o 
cazarmă a Armatei din București, 
iar cei care o păzeau erau tinerii 
locotenenți, pe atunci, Gabriel 
Oprea și Eugen Bejinariu. „Au 
lăsat-o să vorbească doar când au 
vrut ei ca să o compromită ”, sus
ține Emil Constantinescu, con
form sursei citate.

în replică, deputatul Gabriel Oprea 
spune că nu a cunoscut-o niciodată pe 
Doina Comea, iar Eugen Bejinariu apre
ciază că Emil Constantinescu a fost greșit 
informat. „N-am cunoscut-o în nicio îm
prejurare pe doamna Comea, nici înainte 
de Revoluție, nici pe timpul Revoluției, 
nici după Revoluție, ceea ce știu sigur e că 
a început campania electorală și sunt foarte 
multe mizerii politice. (...) Nu este prima 
oară când domnul președinte Emil Con
stantinescu este dezinformat”, a spus 
Oprea, la un post de televiziune.

La rândul său, deputatul Eugen Be

jinariu a declarat, că Emil Constantinescu 
a fost greșit infomat și că misiunea sa, în 
zilele de 25 - 26 decembrie 1989, a fost să 
o apere pe Doina Comea și să o conducă 
la gară pentru a pleca la Cluj-Napoca.

„Mă gândesc că domnul președinte 
Constantinescu a fost informat greșit și nu 
că încearcă să facă niște speculații. Este 
adevărat că în ziua de 25 sau 26 decembrie, 
nu mai știu exact, am fost trimis în această 
misiune, nu cu domnul Oprea, cu alt coleg 

- cu domnul Oprea eram coleg de serviciu, 
dar nu a fost în această misiune - împreună 
cu un detașament de șapte - opt militari și 
am luat-o pe doamna Comea de la căminul 
militar Cobălcescu. (...) Am avut misiunea 
să o iau de acolo, să o protejez și să o duc 
la tren pentru a pleca la Cluj”, a spus B«*’’- 
nariu, menționând că, din informațiil! 
care le are, Doinea Comea era cazată în 
acel cămin.

LORD î^^tine pe
Geoană lu Președinție

PNL a încheia 
de colaborare

9

Președintele PNL, Crin Antonescu, a încheiat ieri un protocol 
de colaborare cu PNȚCD, destinat unei „acțiuni prezente și viitoare 
convergente celor două partide”, printre ale căror obiective comune 
se numără finalizarea procesului de restituire a proprietății. „împreună 
cu președintele PNȚCD. Radu Sârbu, am semnat un protocol de cola
borare între cele două partide, destinat unei acțiuni prezente și viitoare 
convergente celor două partide, singurele partide autentice de centru- 
dreapta din peisajul politic românesc”, a anunțat Crin Antonescu.

Potrivit liderului PNL, principalele obiective comune asupra 
cărora cele două partide au convenit sunt respectarea valorilor morale 
creștine, finalizarea procesului de restituire a proprietății, reconcilierea 
societății românești prin lustrație, „lucruri, idei, proiecte pentru care 
ambele partide au activat încă din 1990, de laTeluarea activității lor”, 
în ceea ce privește angajamentelor PNL, spune Antonescu, „cel mai 
important este acela că vom încheia, după 6 decembrie, o alianță elec
torală pentru alegerile locale și parlamentare pentru 2012”.

Astfel, în momentul în care PNL va reveni la guvernare, va lua 
în calcul, pentru numirile cu caracter politic, și specialiști propuși de 
PNȚCD. a asigurat liberalul. „Dorim să acționăm împreună într-un 
moment dificil pentru România, în calitatea noastră de partide pe care 
istoria și acțiunile de după 1990 le legitimează în fața electoratului ca 
singurele partide autentice de centru-dreapta”, a încheiat preșdintele 
PNL.

Loja Organizațiilor de Re
voluționari din România 
(LORD) a semnat, luni, 
un acord cu PSD pentru 
susținerea candidaturii lui 
Mircea Geoană la Preșe
dinție, la eveniment fiind 
prezenți și președintele de 
onoare al PSD Ion Iliescu 
și fostul secretar de stat 
Emilian Cutean.

r
Geoană a afirmat, înaintea 

semnării acordului cu LORD, că 
prin acest gest reconfirmă impor
tanța deosebită pe care PSD o 
acordă revoluționarilor. „Din pă
cate. acest subiect a fost târât prea 
mult în politică și folosit electo
ral. Vreau să asigur în acest an ju
biliar că semnăm un document de

suflet pentru mine. Nu este un gest politic sau electoral, este un gest de res
pect. identitar. Pentru mine este o mare onoare să duc mai departe această șta
fetă”, a spus președintele PSD. Ion Iliescu, prezent și el la semnarea 
documentului, a apreciat că LORD constituie „structura cea mai reprezentan- 
tivă a asociațiilor de revoluționari”.

Liderul LORD, Petrică Balint, a afirmat că organizațiile componente 
semnează acest document cu PSD pentru a-i fi alături „în lupta împotriva dic
taturii care se preconizează”. Reprezentantul LORD Timișoara, Tudorin Bur- 
lacu, a precizat că nu toți membrii LORD vor vota cu Mircea Geoană, însă a 
dat asigurări că toți vor vota împotriva actualului președinte.

Loja Organizațiilor de Revoluționari din România (LORD) reunește 
mai multe asociații de revoluționari create până la sfârșitul anului 1990. 
LORD a fost constituită la inițiativa lui Dan Iosif.

■Judecătoria Sectorului 1 l-a condamnat, în 15 iunie, pe fostul deputat 
PSD Emilian Cutean la cinci ani de detenție, pentru prejudicierea Guvernului 
cu peste 200.000 de lei în perioada când condus prima dată Secretariatul de 
Stat pentru Problemele Revoluționarilor, decizia fiind atacată la Tribunalul 
București.

La începutul lunii octombrie. Tribunalul București a amânat pentru 2 
noiembrie judecarea apelului fostului deputat PSD. care contestă condamna
rea sa.

Ajutor de încălzire în schimbul voturilor
Senatorii au adoptat ieri Ordonanța de Urgență prin 

care Statul acordă ajutoare pentru încălzirea locuințelor. Ei 
au majorat plafonul acestei asistențe la maximum 615 lei pe 
membru de familie. Ordonanța 106 emisă de Guvernul Boc 
II reducea acest prag la puțin peste 400 de lei. Miza acestei 
majorări votate de PSD, PNL și UDMR, dar și de către PD- 
L, vizează voturile a mai bine de 800.000 de persoane.

Premierul interimar Emil Boc a transmis, pe 20 oc
tombrie, o scrisoare conducerii Camerei Deputaților, ce vi
zează OUG 106/2009 prin care solicita votul legislativului 
pentru o măsură menită să asigure un sprijin pentru un număr 
de 788.000 familii și persoane singure la plata facturii de în
treținere în perioada sezonului rece. „Forma prezentată în ra
port (...) este cea care cuprinde și amendamentele pe care 
ulterior Guvernul le-a prezentat, referitor la introducerea a 
trei noi categorii pe tranșe de venituri, în așa fel ca în final 
să beneficieze cei care ajung până la 615 lei pe membru de 

familie venit. Cei care lucrează în administrație știu că este 
vorba de o formă foarte asemănătoare cu cea care a existai 
până acum”, a explicat Cristian Rădulescu, președintele Co
misiei de muncă, for care a elaborat, alături de Comisia eco
nomică, raportul comun de admitere.

Amendamentele aduse însă ordonanței în cauză l-t 
făcut pe senatorul UDMR Gunther Tiberiu să susțină că îr 
fapt plenul nu aprobă Ordonanța 106, emisă de Guvernu 
Boc II, ci o respinge, deoarece prin adoptarea raportului ci 
amendamente se revine la forma OUG 5/2003. „Ordonanțt 
106 face parte dintr-o serie proastă de ordonanțe de urgenți 
și prin amendamentele pe care le adoptăm acum, de fapt st 
revine la Ordonanța Inițială, Ordonanța 5/2003 și se revine 
la plafonul inițial de 615 lei, OUG propriu-zisă (în forrft; 
transmisă de la Guvern - n.r.) (...) reducea acest plafon la 40( 
și ceva de lei”, a explicat Gunther Tiberiu.
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Berlusconi, în vârstă de 73 de ani, se presupune că ar fi contactat o formă ușoară de 
scarlatina de la unul dintre nepoții săi. Boala îl va împiedica să se deplaseze în Abruzzo 
pentru inaugurarea unui sat - un ansamblu de locuințe.

Militarii români ajută noua armată a Afganistanului
Un grup de militari români din cadrul Batalio
nului 495 Infanterie „Căpitan Ștefan Șoverth” 
din Cornetu vor participa, în perioada noiem
brie 2009 — aprilie 2010, la continuarea proce
sului de operaționalizare a noii Armate 
Naționale a Afganistanului.

Potrivit unui comunicat al Ministerului 
Apărării Naționale (MApN), ceremonia de ple
care în teatrul de operații a detașamentului ANA 
Training XIII va avea loc azi, începând cu ora 11, 
la sediul Batalionului 495 Infanterie din Cometu.

ANA Training are drept scop instruirea și 
consilierea ofițerilor și subofițerilor afgani pe 
timpul planificării, pregătirii și executării misiu
nilor de menținere a păcii, se mai arată în comu
nicatul MApN. "Vor pleca 21 de militari care vor 
fi consilieri pentru Armata Afgană șî care vor ac
ționa cu preponderență în Kabul, dar și în alte 
zone din Afganistan", a declarat maiorul George 
Cosma, din cadrul Batalionul 495 Infanterie.

în prezent, în Afganistan acționează 1045 
de militari români, din care 987 în cadrul misiunii 
ISAF, aflată sub control NATO și 58 în cadrul mi
siunii coaliției internaționale "Enduring Free
dom".

Asociatul lui Madoff a murit în piscină Berlusconi a luat scarlatină
Fostul asociat al lui Bernard Madoff găsit mort duminică. Jeffry Pi- 

cower s-a înecat în piscina sa din Florida (sud-estul Statelor Unite) în urma 
unei crize cardiace, arată raportul unui medic legist. Picower, în vârstă de 
67 de ani, a fost găsit de soție, în piscina sa din Palm Beach. Ea a fost cea 
care a alertat poliția.

Jeffry Picower a fost acuzat că ar fi câștigat miliarde de dolari în urma 
scandalului în care a fost implicat Bernard Madoff. Omul de afaceri Bernard 
Madoff a fost condamnat la 150 de ani de închisoare pentru o fraudă de câ
teva miliarde de dolari, care a condus la ruinarea a mii de persoane și insti
tuții.

de la nepotul său
Premierul italian Silvio Berlusconi a fost nevoit să își anuleze 
o vizită prevăzută ieri în L 'Aquila, pentru a preda casele si- 
nistraților în urma cutremurului din aprilie, din cauza unei 
indispoziții subite, care ar putea fi provocată de scarlatină.

Șase morți în accidentul de la Minsk
Șase oameni și-au pierdut viața, după ce un 

avion comercial al companiei ruse S-Air s-a prăbu
șit. Accidentul a avut loc luni seară în apropiere de 
Minsk, informează un reprezentant al Ministerului 
belarus pentru Situații de Urgență. La bordul avio
nului se aflau trei pasageri și trei membri ai echipa
jului. Aparatul de zbor a dispărut de pe ecranele 
radarelor la ora locală 21.30.

Accidentul s-a produs la trei kilometri de 
Minsk. „Toate persoanele aflate la bord au murit”, a 
mai precizat oficialul. Printre persoanele decedate 
se afla și Marat Romașkin, președintele și directorul 
general al companiei S-Air.

Gripa porcină face primele victime în Rusia
Autoritățile ruse au anunțat ieri că două femei au decedat din cauza 

gripei A HIN1, acestea fiind primele cazuri mortale din Rusia, potrivit 
serviciilor sanitare din această țară. „Diagnosticul gripei A H1N1 a fost 
confirmat la cele două femei, care sufereau de pneumonie”, a precizat 
medicul Ghennadi Onișcenko, șeful serviciilor sanitare. Una dintre ele 
era însărcinată, iar medicii nu au putut salva fătul, a adăugat el.

Cele două victime, în vârstă de 29 și 50 de ani, au decedat în orașul 
Cita, în Siberia Orientală, a continuat Onișcenko, fără alte precizări. La 
sfârșitul lui septembrie, o agenție rusă de sănătate publică anunțase că 
un medic a decedat din cauza virusului gripei A H1N1, primul caz mortal 
din Rusia, care a fost însă dezmințit ulterior de Ministerul rus al Sănătății.

Berlusconi, în vârstă de 73 de ani, se presupune că ar fi contactat 
o formă ușoară de scarlatină de la unul dintre nepoții săi. Boala îl va 
împiedica să se deplaseze în Abruzzo pentru inaugurarea unui sat - un 
ansamblu de locuințe. Agenda președintelui Consiliului prevede parti
ciparea sa joi și vineri la Bruxelles la Consiliul European al șefilor de 
stat și de guven.

Scarlatina este o boală contagioasă provocată de o bacterie 
(streptococ) și care se tratează cu antibiotice. Foarte rară la adulți, 
aceasta se caracterizează prin febră, angină și plăgi roșii pe corp. La 
copii, medicii recomandă repaus la pat și izolare timp de 15 zile.
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Timpuri noi,
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACAPARATOR, ACE, ALES, AMU, APĂSA, 
ARAB, ATAȘA, ATÂT, ATOM, ĂLA, CASAP, 
CER, CI, COL, DĂRAB, DOS, EGALI, GATA, 

GO, IR, IREMISIBIL, IREPARABIL, LATt 
NODAL, OCULOMOTOR, ORE, ROTOCOLARI, 

RULAT, SATE, TALE, TASA, TĂRĂGĂNĂRI, 
TOTALITARI, TOTALITĂȚI, UDATE.
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Publicitate 11
____________ Miercuri, 28 octombrie 2009

Glasul publicitate
«=> Telefon 0771.677.031

ANUNȚ PUBLIC
SC TEOD ENERGY SRL cu sediul în loca

litatea Stănija, com. Buceș, nr.97, jud.Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au
torizației de mediu pentru obiectivul “Fabricarea 
de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru con
strucții în sat Stănija, nr.!67B, corn. Buceș”, 
jud.Hunedoara.

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

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

Mică publicitate
închiriez urgent spațiu comercial, 

2500 mp, în Deva, 
pentru producție sau depozit, 

are toate utilitățile și dotările necesare. 
_________ Tel. 0745.595.045____________

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

Informații Ia tel. 0254-228 748.

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.

ANUNȚ PUBLIC

Agenția pentru Protecția Mediului Hune
doara și Primăria comunei Turdaș, titular al pro
iectului, anunță depunerea documentației tehnice 
în vederea obținerii acordului de mediu pentru 
obiectivul “Canalizare menajeră în localitatea Pri- 
'az, comuna Thrdaș, jud.Hunedoara”, situat în 
. ricaz, com.Turdaș, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hu
nedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu nr.25, de luni 
până joi (8 - 16,30) și vineri (orele 8 -14).

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

ANUNȚ PUBLIC
S.C. C.N.H. S.A. - PUNCT DE LUCRU 

HOTEL ONIX cu sediul în localitatea Petroșani, 
str.l Decembrie 1918, nr.73, jud.Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au
torizației de mediu pentru obiectivul “Hotel și res
taurant ONIX”, situat în localitatea Petroșani, str.l 
Decembrie 1918, nr.73, jud.Hunedoara.

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

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

GLASUL HUNEDOAREI

INFORME DIA
Organizăm cursuri 

de calificare.- recalificare 
și medierea muncii, 

în următoarele domenii:

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

în colaborare cu Camera de Comerț 
Târgu Jiu, 

organizăm cursuri pentru domeniile: 
- instalatori; - cosmeticiană; - fochiști;

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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

OFERTĂ ABONAMENTE
Informații Ia tel/fax: 0254/217 310

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - Ș6 lei

12 luni - 108 lei

(text maxim 50 de cuvinte)

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

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

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

Sc.

nr.

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

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

Semnătura

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



i=î> Cine va fi copilotul lui Scit urni?
i=î> “Pușcăria ” l-a costat pe Cârțu șase etape Sport

Miercuri, 28 octombrie 2009

in Cârțu a fost suspendat șase etape
Antrenorul formației Pandurii 
Târgu Jiu, Sorin Cârțu, a fost 
suspendat șase etape de Comi
sia de Disciplină a Ligii Profe
sioniste de Fotbal (LPF) și a 
‘ost amendat cu suma de 
S.800 de lei, pentru gestul de 
'a finalul meciului cu Unirea

A

“Cârțu nu a fost prezent. Ne- 
i trimis o adresă prin care ne spune

că nu este vinovat, dar atât. Cum 
nu ești vinovat când faci semnele 
alea?", a declarat Ion Neagu, pre
ședintele Comisiei de Disciplină a 
LPF. La finalul meciului cu Unirea 
Urziceni, scor 0-0, Sorin Cârțu și- 
a încrucișat mâinile, ca și cum ar fi 
avut cătușe la mâini, și i-a arătat 
acest semn arbitrului Augustus 
Constantin, fiind nevoie de inter
venția unor membri ai staff-ului 
echipei Pandurii pentru a-1 înde
părta pe tehnician de pe teren.

Comisia de Disciplină i-a 
mai suspendat câte o etapă și 
amendat cu câte 740 de lei pe jucă
torii eliminați în runda XI: Pecnik’ » 
(Poli Iași), Păcurar (Pandurii Târgu 
Jiu) și Traore (CFR Cluj).

"Cazul*clubului CFR de la 
meciul cu FC Timișoara, legat de 
acele incidente, cu petarda aruncată 
din tribună, l-am amânat pentru 4 
noiembrie. Noi am primit o solici
tare în acest sens de la cei de la 
Cluj, care ne-a spus că a fost totul

prea din scurt ca să-și poată pregăti 
apărarea. Tot pentru 4 noiembrie 
am citat și observatorul, să ne 
spună părerea. Până atunci am so
licitat celor două cluburi să ne 
spună modul de organizare al su
porterilor pe stadion", a mai decla
rat Ion Neagu.

Tot pentru 4 noiembrie a fost 
amânat și cazul meciului Gaz 
Metan Mediaș - FC Brașov, meci la 
care au fost aprinse două torțe.

Licitație pentru 
locul de copilot 
al lui Schumacher
Organizatorii Cursei Campionilor, o competiție 
demonstrativă ce va avea loc pe Stadionul Olimpic 
din Beijing, în luna noiembrie, au decis să scoată 
la licitație locul de copilot al multiplului campion 
de Formula 1 Michael Schumacher pentru acest 
eveniment, informează presa chineză, citată de 
Marca.

Persoanele care doresc să liciteze pentru a de
veni copilotul germanului trebuie să îndeplinească 
două condiții: să fie sănătoase și să aibă vârsta cu
prinsă între 18 și 60 de ani.

"Banii obținuți la licitația ce va începe la 29 
octombrie vor fi folosiți în scopuri caritabile", a de
clarat Xu Ying, unul dintre organizatori.

El a precizat că Schumacher are multi admira
tori în China, astfel că numeroase persoane s-au in
teresat de licitație, după ce s-a publicat anunțul 
referitor la aceasta.

Printre vedetele care și-au confirmat prezența 
la Cursa Campionilor se numără și Lewis Hamilton, 
David Coulthard și Sebastian Loeb. Cursa, organizată 
anual, va avea loc pentru prima dată în China. Ante
rior, Cursa Campionilor s-a desfășurat la Paris și la 
Londra.

Tenismanul Victor Crivoi s-a calificat, 
luni, în turul doi al turneului ATP de la Viena, 
dotat cu premii în valoare totală de 574.750

Victor Crivoi s-a calificat
în turul doi la Viena

de euro, informează site-ul oficial al compe
tiției. Victor Crivoi a trecut în runda inaugu
rală de cehul Jan Hernych, cu scorul de 6-3, 
6-3. Pentru accederea în turul doi, Crivoi va 
primi 20 de puncte ATP și un cec în valoar'1 
totală de 8.250 de euro.

Victor Crivoi, component al echipei de 
Cupa Davis, este al nouălea jucător român 
care ajunge în Top 100 ATP, din 23 august 
1973, când a fost inaugurată ierarhia jucăto
rilor profesioniști, al cărei prim lider a fost 
llie Năstase. Victor Crivoi, care va împlini în 
curând 27 de ani, ocupă locul 99 ATP, cea 
mai bună clasare din cariera sa, fiind primul 
român care accede în Top 100 în ultimii șase 
ani, după Victor Hănescu.

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantități foarte mari

Rostuit sportiv pt lacuri cu o 
suprafață total* de pvtte 
100.000 de metri pătrati pentru 
pesturt crap somn

irirGrvtc; 02S4 Web: www.ttcjuarHurvtLilui.ro.
ți 0254 264.039 I mjiL <»ff' țti’.’Ujmurcsului ro

http://www.ttcjuarHurvtLilui.ro

