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Scandal în ședința Consiliului 
Local Hunedoara

Spațiul fostului sediu al PNȚ-CD (Partidul Na
țional Țărănesc Creștin Democrat) a fost mărul dis
cordiei între primarul Ovidiu Hada (PNLf și 
consilierul Mihai Leu (PC) în ședința de Consiliu 
local desfășurată ieri la Hunedoara. Locația afl.ată 
în dispută se află în centrul municipiului Hurie- 
doara, pe strada George Enescu, și are o suprafață 
de 62,76 mp.
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Biblioteca Județeană 
i "OVID DENSUSIANU” - Deva

DEPOZITLEGAL
Nr. Inv._______ '____________

Slujitorii muzei Clio 
din județ s-au asociat

Ieri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean 
(IȘJ) Hunedoara a avut loc o conferință de presă susți
nută de reprezentanții Asociației profesorilor de istorie 
din județul Hunedoara. Au fost prezenți cinci dintre 
membrii fondatori și anume cei trei care formează Con- 
:*iul Director al noii asociații, respectiv Mirela Grădină, 
Jrian Liga și Simion Molnar, precum și profesorii Fe

licia Adăscăliței și Sorin Vlaic. Președintele asociației 
este profesorul Simion Molnar.

RELIGIE

Sf. Mucenici Zenovie 
și sora lui Zenovia
EXTERNE ^^pagin^

Bancuri și cu și despre 
Cortina de Fier

Preasfînțitul
Părinte GURIE este 
Episcop al Hunedoarei

Ministerul Administrației și Internelor a inițiat o 
campanie de informare și conștientizare a cetățenilor 
împotriva fraudelor electorale, cu aplicabilitate directă 
asupra bunei desfășurări a procesului electoral din lu
nile noiembrie-decembrie 2009.

Un sfânt
s-a depărtat de noi

Un sfânt pe care l-am 
avut aproape, l-am putut 
atinge cu mâna, un sfânt pe 
care l-am auzit ades, dar nu 
l-am ascultat întotdeauna, 
un sfânt cum nu sunt mulți 
pe lume s-a depărtat de noi. 
Părintele Arhimandrit Teo- 
fil Părăian duhovnicul Mă
năstirii Brâncoveanu de la 
Sâmbăta de Sus a trecut la 
cele veșnice în noaptea de 
miercuri spre joi, la ora 1 și 
45 de minute.

„ Când Dumnezeu bine
voiește un lucru - toată zi
direa ajută să se 
împlinescă, iar când Dum
nezeu nu binevoiește ceva - 
toate se pun împotrivă”. 
Aceste cuvinte dragi Părin
telui Teofil ni le spunea ori 
de câte ori, noi cei subțiri 
în credință, voiam să se 
facă nouă minuni fără pri
cină.

SONDAJ
Editorial de Bogdan Barbu

Imagini mișcate
îmi amintesc, ca și cum aș vedea-o 

încă în fața ochilor, o imagine pe care am 
surprins-o acum câțiva ani. Sunt doi oa
meni, unul în vârstă, altul destul de tânăr, 
ambii aparținând fără îndoială celei mai 
sărace clase sociale din România. Bătrâ
nul stă alături un tomberon mare de 
gunoi, tânărul în vârful grămezii din tom
beron, chinuindu-se să scoată o tablă ru
ginită, găurită, răsucită, prinsă bine în 
restul de gunoaie. Cel în vârstă ține cu nă
dejde de un cărucior plin: are în el fier 
vechi, cartoane, sticle, haine vechi și 

Dumnezeu mai știe ce deșeuri. Cum 
tânărul nu biruie să scoată tabla din 
gunoi, vârstnicul aruncă o privire la
căruciorul umplut aproape cu vârf, la 
soarele care stă să apună, socotește în 
sinea lui că ziua a trecut cu folos și 

aruncă o replică tragicomică: „Las-o, mă, 
acolo, s-o ia unul necăjit!!!”

Acum, dacă stai să te gândești, față 
de cei care cară cartoanele cu cârca sau 
fierul vechi cu sacul, cei doi sunt aproape 
înstăriți, pentru că au un cărucior, ceea ce 
echivalează cu postura posesorului de 
mașină față de cea a pietonului. Mergând 
mai departe cu raționamentul, un cărucior 
plin cu ce au ei acolo înseamnă o pâine 
pe ziua respectivă, poate și un pachet de 
țigări la cel mai mic preț ori - culmea bu
năstării - câte cincizeci de tărie din cea 

mai ieftină pentru fiecare. Până la un 
punct, judecata bătrânului e fără cusur, 
nici Aristotel ori Socrate nu ar putea găsi 
în raționamentul său vreo fisură, pentru 
că întotdeauna există unul și mai necăjit, 
care o duce și mai greu.

Numai că pentru asta trebuie să 
existe în sufletul unui om și o mare can
titate de bunătate, de compasiune, de 
omenie - pe numele ei adevărat; pentru 
că e mult mai ușor să te gândești la alții 
când nu duci lipsă de nimic, dar atunci 
când tu însuți te zbați în sărăcia cea mai 
lucie, acesta e un pas care se face mai 
greu. îmj pun însă întrebarea dacă nu 
cumva, din exemplele pe care cu toții le 
întâlnim zilnic, lucrurile stau tocmai in
vers...
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ReteMrxdet
Salată ca la Nisa

Ingrediente:

4 cartofi fierți în coajă, 4 
roșii, 200 g fasole verde (tă
iată bucăți și fiartă), 2 cepe, 
2 ardei grași, 1 cutie ton, 5-6 
măsline.

Pentru sos: uleiul de la 
cutia de ton și 2-3 linguri 
oțet.

Mod de preparare:

Se scoate pielița de pe 
pește, se taie peștele în bucă
țele, se taie castraveții murați 
în cubulețe și se amestecă cu 
smântână. Se adaugă sare și 
piper după gust.

Timp de preparare: 45 
min.

Porții: 4

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DJ 687 Cristur - Peștiș - 
Hunedoara

► DN 66 Băcia; DN 7 Si- 
meria Veche - Spini - Orăștie

► DJ 107 A Rapolt - Bo- 
bâlna

► DJ 705 Gelmar Geaogiu

► DN7 Deva (Izv. Dece- 
bal), Sântuhalm

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

► Deva - Calea Zarandu- 
lui, B.dul 22 Decembrie

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

► DN 7 Mintia, Vețel, 
Leșnic, Săcămaș

► Uricani pe DN 66A

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 2 10

Petroșani: 2 6

Hunedoara: 3 8

Hațeg: 2 8

Brad: 4 10

Orăștie: 2 8

Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 0 5

Petroșani: -2 3

Hunedoara: 0 5

Hațeg: 0 4

Brad: 0 4

Orăștie: 0 5
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► HOROSCOP
Este o zi bună sub aspect financiar. Se poate să pleci într-o călă

torie de afaceri care are o miză importantă de bani. Trebuie să fii 
foarte prudent în ceea ce privește tranzacțiile comerciale și să nu-ți 
forțezi norocul. în plan personal, ești interesat să-ți schimbi oare
cum imaginea, să adopți poate un nou stil. Ai parte de împliniri în 
plan sexual.

Este o zi bună în plan profesional, deoarece reușești să te faci re
marcat. Trebuie însă să dai mereu dovada de seriozitate, pentru că 
gesturile tale să nu fie interpretate greșit. Acasă, te bucuri de multă 
afecțiune din partea celor dragi. Se poate ca în urma activității in
tense din ultima vreme să acumulezi multă oboseală nervoasă. Fă
tot posibilul pentru a evita stresul.

Fă tot posibilul pentru a-ți infrâna cuvintele și gesturile inadec- 
vante în fața membrilor familiei. Este o zi bună pentru a ieși în 
lume și a comunica cu mulți oameni. întâlnirile cu prietenii te ajută 
să vezi lucrurile într-o nouă perspectivă. In privința activității pro
fesionale, trebuie să privești lucrurile în ansamblu pentru a înțe
lege care este situația.

Dacă ai avut probleme de familie, acum lucrurile încep să evo
lueze în direcția dorită. Te vei înțelege mai bine cu cei dragi și vei 
reuși să stabilești un dialog cu aceștia. In plan profesional, ai atât 
de mult de lucru încât va trebui să-ți organizezi foarte bine timpul. 
Este bine să ai mai multă grija de bani, deoarece în ultima vreme 
ți-a fost foarte greu să pui ceva deoparte.

In plan profesional, trebuie să-ți canalizezi eforturile în direcția 
aleasă. întâmpini unele dificultăți, însă trebuie să perseverezi. 
Chiar dacă acum nu se întâmplă nimic din ce dorești, peste câteva 
săptămâni vei obține rezultatele sperate. In plan amoros, apariția 
unei noi persoane în viața ta îți da mari emoții. S-ar putea să te 
trezești îndrăgostit până peste urechi.

O călătorie de afaceri poate să-ți aducă câștiguri financiare im
portante. Este bine să ceri sfatul unui specialist dacă trebuie să iei 
o decizie majoră. In plan fizic, te simți destul de bine și ai sufi
cientă energie pentru a te ocupa de treburi. Ferește-te de frig. In 
plan personal, ai o relație cu o persoană cu o viață complicată, 
care nu dispune de toată libertatea pe care și-ar dori-o.

► Bancurile zilei
© © ©

- De ce în ultima vreme emisiu
nile Radio Erevan se aud atît de 
prost?

- Fiindcă transmitem din Siberia.

© © ©
întrebare la radio Erevan:
- Există punctul G și ce este?
- Nu știm dacă există, dar știm 

că este recomandabil să-l căutați.

© © ©
întrebare la Radio Erevan:
- Ce înseamnă să fii logodit?
- Este cum ai fi arestat preventiv 

înainte de a fi condamnat la închi
soare pe viață.

© © ©
întrebare la Radio Erevan:
- Este adevărat că în urma dezas

trului de la Cemobîl toată conduce
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Este o zi fqflrte importantă în plan profesional. Se poate să fie 
nevoie să iei o decizie. Este bine să ai mai multă grijă de sănătate, 
pentru că faci excese culinare și organismul reacționează. In dome
niul sentimental, relația de cuplu necesită mai multe concesii din 
partea ta. Se poate să simți nevoia mai mult ca oricând să ai o re
lație stabilă și să-ți intemeiezi o familie.

Chiar dacă ai parte de unele dezamăgiri în plan sentimental, nu 
trebuie să dramatizezi. Încearcă să rămâi cu picioarele pe pământ 
și vei vedea că lucrurile se vor ameliora. In plan profesional, îți w 
mărești obiectivele și te arăți mai ambițios ca oricând. Eforturile 
tale susținute ar trebui să te ajute să urci în fruntea ierarhiei.

încearcă să eviți pe cât posibil conflictele cu cei dragi. Doar ast
fel vei elimina orice neînțelegeri și interpretări greșite. în plan fi
nanciar, nu sunt probleme majore. Se poate să ai unele idei bune 
pentru a-ți crește veniturile. Sub aspect sentimental, farmecul tău 
personal se face remarcat și ai putea face unele cuceriri.

încearcă să nu mai fii atât de distant cu persoana iubită, altfel 
vor apărea probleme de comunicare. Astăzi însă acorzi mai multă 
atenție părții financiare. In plan profesional, ai o privire de ansam
blu asupra situației și nu îți pierzi timpul cu detalii care acum nu 
sunt atât de importante. Trebuie rezolvate unele situații care au 
apărut pe parcurs și care necesită o soluție cât mai rapidă.

Ți se deschid oportunități nesperate. Primești un sprijin provin- 
dențial și sunt momente când te gândești că probabil visezi, pentru 
că lucrurile sunt prea frumoase. în plan profesional te apasă con
strângerile și vrei să reacționezi detașăndu-te și câștigând o anu
mită independență sau autonomie. Viață sentimentală se poate să 
aducă o nouă dragoste.

Dacă rudele încearcă să intervină în chestiuni care (in de viață 
ta personală, ar trebui să le pui la punct intr-un mod elegant, dar 
ferm. Prietenii și cei dragi te pot ajuta cu soluții în rezolvarea unor 
probleme dificile. Dacă aceștia îți vor cere părerea sinceră vreo
dată asupra unui lucru, este bine să le spui ceea ce gândești.

rea centralei atomoelectrice s-a si
nucis?

- Da, în afara secretarului de par
tid, care nu a fost găsit acasă!

© © ©
întrebare la Radio Erevan:
- Se poate opri un tren cu ajutorul 

unui c*r?
- Da! Cu condiția să fie roșu!

© © ©
O femeie din Kamceatka ne în

treabă dacă poate rărryne însărcinată 
dacă bate vîntul. Da, dacă vîntul bate 
dinspre cazarmă.

© © ©
Care este asemănarea dintre o 

blondă și o broască țestoasă? Când cad 
pe spate, amândouă încep să dea din pi
cioare...

© © ©
Ce este o brunetă între două 

blonde? Translator.
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Preasfințitul Părinte GURIE este lin ardelean familiarizat cu realitățile eclesiale din Transilvania, 
este ierarh cu mare experiență pastorală și administrativă, cu deschidere ecumenică și, de aceea, 
alegerea Preasfinției Sale a fost considerată a fi de folos pentru noua Episcopie a Hunedoarei.

Preasfintitul Părinte GURIE
5

este Episcop al Hunedoarei

De ieri, hunedorenii au un vlă- 
\că al lor. Ierarhii Sfântului 

Sinod au ales pe Preasfințitul 
Părinte GURIE ca episcop al 
Devei și Hunedoarei Inițiativa 
de a înființa o Episcopie care 
să răspundă cerințelor reli
gioase ale credincioșilor din 
județul Hunedoara se înscrie 
în viziunea generală a Patriar
hiei Române aflată sub condu
cerea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniei

în ediția din 7 octobrie a Gla
sului Hunedoarei aduceam în aten
ția hunedorenilor că Preasfințitul 

innte GURIE are cele mai mari 
șanse să fie ales Episcop al Hune
doarei. Informațiile noastre s-au do
vedit a fi corecte și, iată, părintele 
Gurie este acum vlădică la Episco

pia Hunedoara. Preasfințitul Părinte 
GURIE este un ardelean familiari
zat cu realitățile eclesiale din Tran
silvania, este ierarh cu mare 
experiență pastorală și administra
tivă, cu deschidere ecumenică și, de 
aceea, alegerea Preasfinției Sale a 
fost considerată a fi de folos pentru 
noua Episcopie a Hunedoarei.

Cine este Preasfinti- 
tul Părinte GURIE

Grigore Georgiu, cu nume de 
călugărie: Gurie, s-a născut pe 31 
decembrie 1968 în Huta-Chiuiești 
din județul Cluj. Părintele a urmat 
cursurile primare la Școala Gene
rală din satul natal, a continuat 
școala Ia Liceu! "Traian Vuia" din 
Cluj-Napoca, Seminarul Teologic și 
facultatea de Teologie din Craiova, 

după care a studiat la Facultatea de 
Teologie Catolică (Padova, Italia), 
cursuri de Teologie sistematică, și 
Institutul de Teologie Pastoral-Mi- 
sionară (Padova, Italia) - Cursuri de 
doctorat. Lucrarea sa de masterat 
poartă numele: "Noile mișcări reli
gioase în Biserica Catolică italiană".

Ascultări încredin
țate Preasfințitul 
Părinte GURIE

Frate la Mănăstirea Lainici 
(1988-1989); Secretar de cabinet al 
IPS Nestor Vomicescu (1989- 
1996); Tuns în monahism (1990); 
Hirotonit ierodiacon (februarie 
1990); Hirotonit ieromonah (ianua
rie 1992); Eclesiarh al Catedralei 
Mitropolitane din Craiova (1992- 
1996); Hirotesit Protosinghel (iulie 
1996); Vicar administrativ al Arhie
piscopiei Craiovei (martie 2000-au- 
gust 2001); Hirotesit Arhimandrit 
(2001); Episcop Vicar al Sfintei Ar
hiepiscopii a Craiovei ales în șe
dința Sfântului Sinod al BOR din 
iulie 2001; Hirotonit Arhiereu și in
stalat ca Episcop Vicar al Sfintei Ar
hiepiscopii a Craiovei, cu titulatura 
de "Strehăianul" (5 august 2001);

Activitatea pastorală 
a Preasfințitul 
Părinte GURIE

A înființat comunitățile orto
doxe române din Padova, Porde- 
none, Treviso, Verona - Italia; a 
editat ziarul parohiei din Padova 
"Lumină Lină"; a publicat diferite 

articole în presa religioasă locală 
din Italia ("Oriente Cristiano", "Di- 
fesa del popolo", "II Gazzettino", 
"Portavoce" etc.), în periodicul de 
spiritualitate, informare și atitudine 
al Arhiepiscopiei Craiovei - “Ceta
tea Creștină”, cât și în alte publicații 
locale; coautor la volumul "Medita
ții duhovnicești la sfârșit de moder
nitate" (Editura "Mitropolia 
Olteniei", 1999); coautor4a volu
mul "Despre mântuirea sufletului 
în era post-industrială" (Editura 
"Info Craiova", 2001); a participat 
la diferite emisiuni ale postului 
Radio Logos al Arhiepiscopiei Cra
iovei și postului Radio - Oltenia 
Craiova; A susținut conferințe pe di
ferite teme ale spiritualității orto
doxe în parohii și comunități 
monastice din nordul Italiei; a făcut 
parte din delegația Bisericii Orto
doxe Române condusă de înalt- 
preasfințitul Părinte Mitropolit 
Daniel al Moldovei la cel de-al II- 
lea Colocviu Ecumenic Internațio
nal cu tema "Biserica și Societatea", 
desfășurat în perioada 24-26 sep
tembrie 2003, la . adova-Italia, co
locviu organizat de Mitropolia 
Moldovei și Bucovinei împreună cu 
Dieceza Romano-Catolică de Pa
dova; a participat cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Patriarh Te- 
octist, ca reprezentant al Bisericii 
Ortodoxe Române, la Congresul or
ganizat de Asociația cultural “Mit- 
teleuropa” în perioada 23-25 
octombrie 2003, în Aquileia - Italia, 
cu tema “Aquileia între Orient și 
Occident: de la rădăcini la aripi. Un 
dialog pentru Europa”, unde a sus
ținut referatul cu tema “Tipologia 
Eclesiologică Ortodoxă a Bisericii: 

Biserica Una, Sfântă, Nediviză în 
primul mileniu”; a participat de ase
menea și la alte întruniri ecumenice, 
culturale și religioase cu diferite 
ocazii: Săptămâna de Rugăciune 
pentru unitatea creștinilor - Verona, 
Padova; Sant Egidio - Milano, 
Roma. Din anul 2004, predă disci
plina Teologie Pastorală în cadrul 
Facultății de Teologie din Craiova, 
îngrijindu-se, de asemenea, și de 
obținerea unor burse de studii pen
tru tinerii teologi în afara țării (Italia 
și Grecia); coordonează în cadrul 
Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei ac
tivitatea sectoarelor Economic I, 
Economic II și Cultural - Educațio
nal; coordonează construirea Cen
trului Educațional pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane - 
Craiova; coordonează construirea 
Complexului Rezidențial pentru 
Bătrâni - Craiova; coordonează ac
tivitatea Liceului Teologic “Sfântul 
Nicodim” - Târgu liu; coordonează 
ca Președinte activitatea Fundației 
“Cuvântul care Zidește” ce are ca 
principal obiectiv acordarea de 
burse tinerilor elevi și studenți cu 
rezultate bune la învățătură dar cu o 
situație material precară; Coordo
nează ca Președinte activitatea Aso
ciației “Vasiliada” care se ocupă de 
oferirea de servicii sociale persoa
nelor, familiilor, grupurilor sociale 
și comunităților aflate în situații de 
dificultate sau generatoare de mar- 
ginalizare - excluziune socială, 
având la bază dragostea față de se
meni.

Marcel Bot

■^Sfântul Zilei ----------
Sf. Mucenici Zenovie și sora lui Zenovia

în părțile Ciliciei era o cetate care se numea Egeea și în 
acea cetate s-au născut acești sfinți mucenici, Zenovie și sora lui, 
Zenovia, din părinți dreptcredincioși, care i-au crescut în bună în
vățătură și în frică de Dumnezeu. Când ei erau încă tineri, părinții 
lor s-au dus către Domnul, lăsându-le multe averi. Atunci Zenovie 
și Zenovia, deși erau tineri cu anii, însă cu înțelepciunea erau bă
trâni și desăvârșiți în fapte bune; deci, văzând deșertăciunea aces
tei lumi, s-au sfătuit ca, lăsând toate, să urmeze lui Hristos. De 
aceea, Zenovia a încredințat fratelui ei și partea ei de avere rămasă 
de la părinți, pentru a fi împărțită la săraci, și petrecea de bună 
voie în sărăcie și în liniște, păzindu-și fecioria sa fără de prihană 
pentru Mirele ceresc. Iar Zenovie, luând amândouă părțile de 
avere, le-a împărțit celor care le trebuiau și în puțină vreme le-a 
dat pe toate, încât a ajuns și el ca unul dintre săraci. Drept răsplată 
Dumnezeu l-a îmbogățit pe Zenovie cu darurile Sale cele cerești 
pentru bogăția cea împărțită la săraci, căci Zenovie a luat darul de 
a tămădui suferințele, pentru că acele mâini care au miluit pe să
raci le-a miluit Domnul cu puterea facerii de minuni și cu tămă
duirea a toate neputințele și rănile oamenilor, căci atunci când 
sfântul se atingea cu mâna sa, îndată bolnavul primea tămăduirea. 
Și mulțime de duhuri necurate a izgonit din oameni, pe cei mâhniți 
i-a mângâiat și celor ce se aflau în primejdie le-a ajutat. Pentru 
aceste fapte bune și faceri de minuni a fost ales episcop în acea 
cetate, conducând bine Biserica lui Dumnezeu, ajutând și neîncetat

aintat spre chinuitor, zicând: “Sunt creștină și pe același Unul 
Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos îl mărturisesc, ca și 
fratele meu. Deci poruncește ca să mă ohinuie și pe mine ca pe 
fratele meu cel iubit, căci același pahar al patimilor voiesc și eu 
să-l beau și cu aceeași cunună să mă încununez”. Iar prigonitorul 
îndată a poruncit ca s-o dezbrace și s-o bată la fel ca pe Sfântul 
Zenovie, fratele ei. Și multe chinuri au mai îndurat până când s-a 
auzit un glas din cer, făgăduindu-le lor cununi și chemându-i întru 
odihna cea veșnică. Apoi sfinții, fiind tăiați, au trecut de pe pământ 
la ceruri. Sfinții Zenovie și Zenovia sunt cunoscuți ca vindecătorii 
de cancer, mulți bolnavi vindecându-se în chip minunat prin ru
găciunile către acești doi mucenici.

făcând bine poporului și tămăduind pe cei neputincioși. După 
aceea, sosind prigoana cea mare împotriva creștinilor din partea 
necredinciosului împărat Diocletian (284-305), Lisie dregătorul a 
mers în părțile Ciliciei ca să-i chinuiască pe toți credincioșii cei 
ce mărturiseau numele lui Hristos. Și auzind despre Sfântul Ze
novie, episcopul creștinilor, a trimis pe ostașii săi să-l prindă și, 
aducându-1 înaintea sa, i-a zis: “Nu vreau să intru cu tine în multă 
vorbă, pentru că știu că voi creștinii vorbiți mult, ci, grăind, îți pun 
înainte două lucruri: viața și moartea. Viața, dacă te vei închina 
zeilor, și moartea, dacă nu te vei închina. Deci să-ți alegi ceea ce 
voiești: sau să aduci jertfă zeilor noștri și vei fi viu, ba încă te vei 
bucura și de cinste de la noi, sau, de vei rămâne în nesupunerea 
ta, îndată vei fi supus cumplitelor chinuri și vei muri amarnic”. 
Iar Sfântul Zenovie cu îndrăzneală a răspuns: “Viața cea vremel
nică, fără de Hristos, nu este viață, ci curată moarte; iar moartea 
cea pentru Hristos nu este moarte, ci viață fără de moarte. Deci 
mai bine vreau să mor pentru Hristos cu moarte vremelnică și în 
veci șă trăiesc cu Dânsul, decât să mă lepăd de El pentru vremel
nica viață și în veci să fiu chinuit în iad”. Auzind acestea, voievo
dul a poruncit ca pe sfânt să-1 dezbrace și, spânzurându-1 pe un 
lemn, să fie bătut fără milă. Atunci aflând sora lui, fericita Zeno
via, că fratele ei. Sfântul Zenovie, pătimește pentru Hristos, s-a 
sculat degrabă și a alergat la locul unde era chinuit sfântul și acolo, 
văzându-și fratele rănit și spânzurat, s-a aprins de râvnă și a în
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La nivel județean este funcțional, de la începutul campaniei electorale, Centrul Operațio- 
& nai de Comandă, care reunește reprezentanții tuturor structurilor M.A.I. cu atribuții în 

asigurarea unui climat corespunzător desfășurării alegerilor prezidențiale.

O autoutilitară a luat foc 

în Deva

O autoutilitară a ars 
aproape în întregime, în urmă 
cu două seri, la Deva. Mașina 
era parcată pe Aleea Indepen
denței, când s-a produs un 
scurt-circuit al instalației elec
trice.

Din fericire, incendiul care 
a izbucnit nu a făcut victime 
omenești. Pompierii din ca
drul Inspectoratului de Situații 
de Urgență al Județului Hune
doara au intervenit prompt 1^ 
stingerea focului.

Suspect arestat la Petrila

Un tânăr suspectat de co
miterea unei tâlhării și a mai 
multor furturi calificate a fost 
prins de polițiștii din Petrila, 
acum două zile, în jurul orei 
18,30, pe când se plimba pe o 
stradă din localitate. Polițiștii 
au stabilit în urma anchetei că 
Constantin B., de 18 ani, din 
Petrila, împreună cu Marius 
C., de 19 ani, tot din Petrila, 1- 
au tâlhărit pe un bărbat în vâr
stă de 52 de ani.

Cei doi au profitat că vic
tima era în stare de ebrietate și 
i-au furat un pachet de țigări și 
infima sumă de șapte lei. Ma
rius C. a fost arestat imediat 
după ce l-a tâlhărit pe bărbatul 
beat. Despre Marius C. poliți
știi spun că este prezumtivul 
autor a mai multor furturi din 
locuințe și autoturisme din 
Petrila, în perioada iulie-oc- 
tombrie.

Constantin B. a fost reținut 
pentru 24 de ore, urmând să 
fie prezentat Judecătoriei Pe
troșani cu propunerea de ares
tare preventivă.

Rănit pentru că nu a 

acordat priQritate

Un om a fost rănit ușor pe 
drumul județean 687 din di
recția Hunedoara- Deva, în 
urmă cu două zile.

Victima, Ilie O. în vârstă 
de 61 de ani din Hunedoara, în 
timp ce conducea un moped, 
nu a acordat prioritate de tre
cere unui autoturism condus 
de Alin B., de 30 doani, din 
Deva, care circula din direcția 
Hunedoara - Deva.

Ilie O. a rămas sub supra
vegherea medicilor Spitalului 
Județean Hunedoara- Deva.

Maria Florescu

ik „VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHISOARE!”
Sub această deviză, Ministerul 
Administrației și Internelor a 
inițiat o campanie de infor
mare și conștientizare a cetățe
nilor împotriva fraudelor 
electorale, cu aplicabilitate di
rectă asupra bunei desfășurări 
a procesului electoral din lu
nile noiembrie-decembrie 
2009.

Campania a început din 
prima zi a campaniei electorale, 23 
octombrie 2009, și se va termina în 
ziua tufului al doilea al alegerilor, 
respectiv în data de 6 decembrie 
2009.

Sub sloganul „VOTUL ILE
GAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHI
SOARE!”, campania urmărește 
informarea cetățenilor cu privire la 
riscurile la care se pot expune cei 
care încalcă legislația electorală, 
SCOPUL fiind asigurarea unui 
VOT CORECT.

în județul Hunedoara, repre
zentanții Instituției Prefectului, ală
turi de cei ai Inspectoratului 
Județean de Poliție, ai Inspectoratu
lui de Jandarmi și ai Inspectoratului

pentru Situații de Urgență vor des
fășură, pe durata campaniei, mai 
multe acțiuni menite să informeze 
opinia publică asupra sancțiunilor 
legale aplicate pentru votul multiplu 
(cea mai frecventă modalitate de 
fraudă electorală, potrivit percepției 
publice).

Concret, acțiunile vor consta 
în distribuția către populația cu 
drept de vot a unor pliante cu mesa
jul campaniei și în afișarea în locuri 
vizibile (sediile structurilor locale 
de poliție, jandarmerie și pompieri, 
primării, secții de votare etc.) a afi
șelor campaniei.

Pe site-urile structurilor lo
cale aparținând Ministerului Admi
nistrației și Internelor a fost postat 
banner-ul web al campaniei și un 
link către secțiunea specială de pe 
site-ul Ministerului Administrației 
și Internelor -
www.votcorect.mai.gov.ro, secțiune 
ce cuprinde informații despre con
travențiile și infracțiunile din legi
slația electorală. Toate materialele 
produse în cadrul campaniei vor 
conține îndemnul, adresat cetățeni
lor, de a sesiza la numărul unic de 
urgență 112 orice încălcări ale legi-

VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ
ÎNCHISOARE!

Pentru sesizarea unei fapte care încalcă 
prevederile legislației electorale 

SUNĂ LA 112

Referitor la campania „ Votul ilegal înseamnă închisoare! ”, re
prezentanții autorităților locale responsabile pentru derularea 
corectă a alegerilor prezidențiale au declarat:

Bogdan Nițu, subinspector de poliție:
„Cele mai frecvente contravenții în județul Hunedoara în ceea ce privește 

alegerile electorale sunt oferirea de bunuri sau foloase materiale, dar și votul mul
tiplu. Legislația în vigoare pedepsește cu închisoare de la șase luni la cinci ani 
oferirea sau darea de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în scopul determi
nării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat. Pentru introdu
cerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător, legea 
spune că se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă”.

Nicolae Răducu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de 
Jandarmi Hunedoara:

„Campania demarată de Ministerul de Interne va fi o campanie pe înțelesul 
tuturor. Cei care încalcă legea vor fi sancționați și pentru dare și pentru luare de 
mită”.

Anemona Doda, purtător de cuvânt al Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență Hunedoara:

„Este o campanie în premieră în România, care are ca scop conștientizarea 
populației. Până acum niciodată campania electorală nu a fost dublată de o cam
panie de informare a populației. Este o dovadă că alegerile se vor desfășura corect, 
în acest fel oamenii își vor da seama că nu merită să faci închisoare pentru a primi 
foloase minime”.

Ștefan Ciocan, directorul Cancelariei Prefecturii Județului Hune
doara: „Această campanie nu se referă doar la votul multiplu, ci și la practici pe 
care presa centrală le-a semnalat în anii anteriori, pentru că au fost cazuri în care 
electoratul a fost plătit sau a primit bunuri”.

A consemnat Maria Florescu

slației electorale în ziua alegerilor, 
în afara acțiunilor preven

tive, eventualele încălcări ale legi
slației electorale vor fi prompt 
constatate și ferm sancționate, con
form Conceptului de management 
integrat al misiunilor de menținere 
a ordinii publice al M.A.I.. fa nivel 
județean este funcțional, de la înce
putul campaniei electorale, Centrul 
Operațional de Comandă, care reu
nește reprezentanții tuturor structu

rilor M.A.I. cu atribuții în asigura
rea unui climat corespunzător des
fășurării alegerilor prezidențiale.

Nu în ultimul rând, reprezen
tanții M.A.I. mizează pe sprijinul 
mass-media pentru a disemina me
sajul campaniei, inclusiv prin publi
carea unor articole de presă și 
difuzarea, în regim de campanie 
non-comercială, a spoturilor audio
video.

www.diamere.ro

Peste 8.000 de victime 
într-un singur an.
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Cum Ovidiu Hada nu a știut sau nu a putut să le prezinte consilierilor măcar un scurt
& istoric al acestui „Dialog Inter cultural”, propunerea a căzut, urmând ca Asociației să i

se propună un contract de închiriere.

Scandal în ședința Consiliului local Hunedoara
Spațiul fostului sediu al PNȚ- 
CD (Partidul Național Țără
nesc Creștin Democrat) a fost 
mărul discordiei între primarul 
Ovidiu Hada (PNL) și consilie
rul Mihai Leu (PC) în ședința 
de Consiliu local desfășurată 
ieri la Hunedoara. Locația 
aflată în dispută se află în cen
trul municipiului Hunedoara, 
pe strada George Enescu, și 
are o suprafață de 62,76 mp.

Primarul Ovidiu Hada a propus 
ca acest spațiu să fie dat în folosință 
gratuit Asociației „Dialog Intercultu- 
.ral”, cu sediul în București, dar cu le
gături în Statele Unite ale Americii. 
Luați prin surprindere de această pro
punere, care nu apărea în desfășurătorul 
ordinii de zi a ședinței, o parte dintre 
consilierii locali au reacționat dur.

Propunere negreață 
de majoritatea 
consilierilor

Cel mai vehement a fost Mihai 
Leu, consilier local din partea PC. „De 
ce are nevoie această Asociație, de care 
nu am auzit, de un spațiu exact în cen
trul orașului? De ce nu în altff’parte, 
pentru că sunt sute de locații libere în 
Hunedoara. La Biblioteca municipală, 
de exemplu, sunt destule spații libere, 
în timp ce acest spațiu central se poate 
închiria de către Consiliul local cu cel 
puțin 60 de euro pe metru pătrat. Cum 
să îl dăm gratis?!”, a arătat Leu.

Primarul a susținut că membrii 
„Dialogului lntercultural” vor amenaja 
acest spațiu și, în plus, vor face promo
varea municipiului Hunedoara. Cum 
Ovidiu Hada nu a știut sau nu a putut 
să le prezinte consilierilor măcar un

scurt istoric al acestui „Dialog Intercul- 
tural”, propunerea a căzut, urmând ca 
Asociației să i se propună un contract 
de închiriere.

Spațiu nedorit 
de nimeni

Dacă la acest spațiu din zona 

centrală a municipiului există doritori, 
în schimb la un altul de peste 1.600 mp, 
situat pe strada Libertății, nu s-a pre
zentat nimeni la cele trei licitații orga
nizate de Consiliu local. Clădirea de pe 
strada Libertății mănâncă însă bani de 
la bugetul local, pentru că Primăria tre
buie să îi asigure paza. Cu toate că este 
în paragină, imobilul nu poate fi dărâ
mat, pentru că fațada lui se încadrează 

în stilul arhitectural vechi al clădirilor 
de patrimoniu.

Soluția găsită de consilieri a fost 
organizarea unei noi licitații, cu prețul 
de plecare de 310.000 de lei, sensibil 
mai mic decât cel anterior de 400.000 
lei.

Georgiana Giurgiu

Slujitorii muzei Clio 
din județ s-au asociat
Ieri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara a avut 
loc o conferință de presă susținută de reprezentanții Asociației profeso
rilor de istorie din județul Hunedoara. Au fost prezenți cinci dintre 
membrii fondatori și anume cei trei care formează Consiliul Director 
al noii asociații, respectiv Mirela Grădină, Adrian Liga și Simion Mol
nar, precum și profesorii Felicia Adăscăliței și Sorin Vlaic. Președin
tele asociației este profesorul Simion Molnar.

Actuala Asociație urmează fostei Societăți a profesorilor de istorie care a 
ființat încă înainte de 1989. dar s-a stins în primii ani ai noului regim. în data de 
20 octombrie a avut loc Adunarea Generală a cadrelor didactice care predau istoria 
în școlile din județ, prilej cu care s-a înființat noua asociație profesională. Demer
surile pentru întemeiere au început încă din vara acestui an, prin întocmirea unui 
statut, a unui Regulament de funcționare și derularea tuturor demersurilor pentru 

îbândirea personalității juridice. Până în prezent s-au înscris în noua structură 
de asociere 50 de dascăli de istorie, care vor primi legitimații, dar vor și cotiza 
pentru susținerea financiară a asociației. Organizația nou înființată este afiliată 
Asociației profesorilor de istorie din România și, prin intermediul acesteia, Aso
ciației Euroclio care grupează profesorii de istorie din statele europene.

Cadru de comunicare pentru profesorii de istorie

Asociația reprezintă cea de-a doua organizație de acest fel din județ, după 
cea a dascălilor de geografie. Simion Molnar a expus câteva dintre motivele care 
au stat la baza întemeierii noii structuri: crearea unui cadru în care profesorii de 
istorie să comunice între ei, să-și poată exprima opiniile în cuprinsul unor simpo
zioane și sesiuni științifice, pentru promovarea unui sistem de valori, a spiritului 
democratic și a toleranței, stabilirea unui dialog, dar și eliminarea prejudecăților 
în abordarea istoriei. Asociația își propune să deschidă schimburi de experiență 
cu colegii din alte județe, să organizeze cursuri de formare pentru profesorii de 
istorie, susținute de profesori și cercetători din centrele universitare recunoscute: 
Cluj-Napoca, Iași, București. Se intenționează invitarea unor personalități pentru 
a susține conferințe, chiar dintre cei care au iscat controverse prin viziunea ne
convențională asupra istoriei, precum Neagu Djuvara sau Lucian Boia.

Planuri și perspective

Printre acțiunile care urmează a fi organizate în perspectiva.apropiată este 
simpozionul cu caracter național programat în data de 12 decembrie, cu tema „20 
de ani fără comunism?!”, pentru a marca, din punct de vedere istoric, trecerea 
celor două decenii de învățare a democrației, profețite de către Silviu Brucan. Pe 
aceeași linie, asociația mai intenționează să editeze o publicație cu denumirea 
„Perspective istorice”. Membrii asociației au și o viziune despre cum ar trebui să 
arate manualele de istorie, care nu sunt structurate întotdeauna după criterii știin
țifice. în acest context, profesorii de istorie hunedoreni intenționează să întoc
mească un manual școlar potrivit propriei viziuni. De asemenea, vor fi preluate și 
o serie de proiecte mai vechi precum „Patrimoniul din inima Daciei”, prin care se 
intenționează deschiderea unor ateliere de olărit și fierărie în cadrul Centrului de 
agrement de la Costești, unde elevii să poată experimenta aceste meșteșuguri pen
tru a reconstitui aspecte din viața strămoșilor.

Cătălin Rișcuța

Alimentare cu apa în 
comuna Rîu de Mori

Primăria Rîu de Mori efectuează lucrări de ali
mentare cu apă în mai multe sate din comună. în baza 
Hotărârii de Guvern 577 au fost alocate 1,1 milioane 
de Ici bugetului primăriei, cu acești bani finalizându- 
se alimentarea cu apă a satului Clopotiva. în comuna 
Rîu de Mori și în satul Oslovel aceste lucrări sunt în 
stadiul de finalizare.

Casa Căsătoriilor și Biblioteca comunală ur
mează să își mute sediile într-o clădire nouă, con
struită în curtea Primăriei cu fonduri de la bugetul 
local. Au mai fost finalizate lucrări interioare și exte
rioare la școlile din comună, fiind asigurată și încăl
zirea lor pe timp de iarnă. Lucrări dc construcții, 
reabilitare și modernizare au fost efectuate și pentru

șase Cămine Culturale, la cinci dintre acestea lucrările 
fiind deja terminate.

Teren de fotbal 
la Crișcior

Primăria comunei Crișciori a finalizat amena
jarea unui teren dc fotbal îngrădit, dotat cu sistem dc 
iluminare pe timp de noapte, care urmează să fie dotat 
cu un gazon artificial. Au fost efectuate lucrări de în
treținere a drumului din satul Zdrapți și tot aici au fost 
construiți 70 de metri de rigola sub biserică, pentru 
canalizarea apei provenite de la un izvor din apro
piere. Primăria a terminat acțiunea dc curățare a potu
rilor și gunoaielor de pe malul râului Criș și dc pe 
drumul către baraj. încălzirea pe timpul iernii a școli
lor a fost asigurată prin procurarea de lemne și păcură.

Irina Năstase

Declarație de presă
Am luat act de poziția abe
rantă a unor organizații non- 
guvernamentale care îl acuză 
pe Președintele Traian Bă- 
sescu de intenția de a „pre- 
frauda ” alegerile 
prezidențiale, prin organiza
rea referendumului asupra 
Parlamentului unicameral și 
reducerii numărului de parla
mentari.

Surpriza noastră este cu atât 
mai mare cu cât organizațiile non-gu- 
vemamentale sunt, principial, susțină
toare ale acțiunii civice și exprimării 
publice, a societății în ansamblul ei. 
Calificând referendumul drept o 
fraudă electorală, se urmărește descu
rajarea imensei majorități oneste a ce
tățenilor români de a se exprima prin 
referendum cu privire la probleme 
fundamentale ale statului, care trebuie 
să-i servească și să-i reprezinte. 
Aceste organizații pun semnul egali
tății între un referendum — forma de 
bază a democrației directe- și ceva ce 
ar fi un „pre-furt”. Reamintim că, în 
temeiul Constituției și al principiilor

de bază ale oricărei democrații, refe
rendumul este forma de manifestare 
directă a suveranității poporului 
român.

Având în vedere contextul 
electoral al acestui anunț public, pre
cum și faptul că unii dintre candidații 
la alegerile prezidențiale din 22 no
iembrie practică deja discursul frau
dării alegerilor, putem trage concluzia 
că acțiunea acestor organizații non- 
guvemamentale este una direct poli
tică, electorală și le considerăm ca 
susținători deschiși ai unuia dintre 
candidații în aceste alegeri. Discursul 
politic privitor la fraudarea alegerilor 
a fost și este o încercare penibilă a 
unora de a explica eșecul electoral 
previzibil. Este îngrijorător pentru de
mocrația noastră faptul că aceste 
ONG-uri susțin un asemenea discurs. 
Pierzând, prin urmare, neutralitatea 
politică, aceste organizații ale socie
tății civile devin, în context electoral, 
organizații politice care susțin un 
anume candidat. în acest sens, este 
necesară o clarificare din partea lor. 
Ne-am fi așteptat ca toate ONG-urile 
să participe la dezbaterea publică asu
pra proiectului suspus referendumu
lui, dar nu la implicarea lor partizană

în aceste alegeri.
Președintele Traian Băsescu 

este acuzat că apare. în materiale out
door, atât pe afișe electorale cât și pe 
afișe care îndeamnă populația să par
ticipe la referendum. Este cât se poate 
de firesc, dat fiind faptul că domnul 
Traian Băsescu, în calitate de preșe
dinte al României, este inițiatorul 
acestui referendum și, în calitate de 
candidat, participă la alegerile prezi
dențiale. Faptul că ceilalți candidați 
nu își spun deschis părerea în. legătură 
cu referendumul este decizia lor. Ori
cum, cetățenii României știu deja că 
PNL, PSD și UDMR au votat în Par
lament împotriva referendumului. 
Este o chestiune de onoare din partea 
candidaților acestor formațiuni să 
afirme și public această poziție. Fap
tul că nu o fac dovedește duplicitate. 
Tocmai datorită acestei atitudini du
plicitare a clasei politice, care a pro
mis de ani mulți reformarea statului 
dar nu a făcut-o, președintele Băsescu 
s-a decis să apeleze la popor, în cadrul 
perfect constituțional, legal și demo
cratic al referendumului.

Biroul de presă al campaniei 
"Băsescu pentru România "
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Soția lui Brad Pitt a adăugat că atunci când vine vorba să atingă un 
străin, o strângere de mână este suficientă. Psihoterapeutul Jenn Berman 

& a declarat că "Oamenii cărora nu le place să fie îmbrățișați sunt cei care 
nu au crescut cu afecțiune parentală, care au fost neglijați în copilărie"

Bărbații preferă femei cu forme
Aceasta este concluzia la care 
au ajuns cercetătorii britanici, 
care le sfătuiesc pe femei să re
nunțe la dietele drastice și la 
"obsesia scheletului". Potrivit 
unui studiu, femeile ca Scarlett 
Johansson sau Jennifer Lopez 
sunt mult mai seducătoare, 
decât cele de tipul Victoriei 
Beckham sau Paris Hilton, 

care par firave și cu o sănătate 
șubredă. De-a lungul timpului, 
Jennifer Lopez sau Scarlett Jo
hansson, recunoscute pentru 
formele generoase, au ocupat 
primul loc în topul celor mai 
sexy femei.

Profesorul David Perrett este 
de părere că "rezultatul studiului le 

încurajează pe femei să renunțe la 
curele de slăbire. Tinerele ar trebui 
să știe că nu devin mai puțin atrac
tive dacă ajung la o greutate sub cea 
considerată normală pentru înălți
mea lor", a subliniat acesta.

Specialistul a mai declarat că 
o greutate normală este asociată de 
bărbați cu o sănătate bună, factor 
important în alegerea partenerului 
de viață.

La începutul lunii septem
brie, femeile din toată lumea au 
aplaudat inițiativa revistei Glamour 
care a publicat fotografii cu un 
model feminin de 79 de kilograme. 
Până și Anna Wintour, editor la 
“Vogue”, faimoasă pentru criticile 
aduse kilogramelor în plus, a accep
tat idfifia curbelor.

Serialele și show-urile de te
leviziune par să accepte noua ten

dință, aducând în prim-plan și ac
trițe cu forme. Christina Hendricks, 
de exemplu, a stârnit multă vâlvă cu 
rolul secretarei-șefă Joan, din mul- 
tipremiatul serial "Mad Men". Cur
bată actriță a reușit să aducă 
farmecul formelor anilor ’60 și pe 
covorul roșu sau revistele glossy 
din 2009.

Angelina Jolie se teme de îmbrățișări
Angelina Jolie se teme de îmbrățișări, potrivit 
unei declarații recente ale actriței. Jolie pilo
tează avioane, călătorește pe teritorii de război 
și mânuiește arme mai bine decât muți băr
bați

Dacă ar fi să descriem o femeie neînfricată ne
am gândi cu siguranță la ea. însă, recent aceasta și-a 
mărturisit singură frica... aceea de a îmbrățișa.

Soția lui Brad Pitt a adăugat că atunci când vine
vorba să atingă un străin, o strângere de mână este suficientă. Psihoterapeutul Jenn Berman a 
declarat că "Oamenii cărora nu le place să fie îmbrățișați sunt cei care nu au crescut cu afec
țiune parentală, care au fost neglijați în copilărie". Diva a mai spus că orice alt gest mai intim 
de atât o sperie teribil dar că nu știe care să fie cauza acestei fobii.

Trupa Veche caută solist
Trupa Veche organizează, pe 4 no
iembrie, o audiție pentru a-și găsi 
un nou solist vocal, selecția finală 
urmând să se realizeze într-un club 
bucureștean, pe 13 noiembrie.

Potrivit lui Liviu Mănescu, membru 
al trupei, dintre cei care se vor prezenta pe 
4 noiembrie la audiția care va avea loc în 
studioul formației (strada Nicolae Fili- 
oescu 53-55 din Capitală), vor fi aleși zece 
ineri talentați, care apoi vor concerta într- 
jn club, pe 13 ale lunii.

"în urma voturilor spectatorilor și a notelor date de membrii trupei se va alege următorul 
solist vocal al formației", spune Mănescu. Concurenții trebuie să cânte o piesă din repertoriul 
Vama Veche și, eventual, o piesă la alegere (cu negativ). Trupa Veche a fost formată după des
trămarea formației Vama Veche, în vara anului 2006. Este compusă din foștii "vamaioți" Traian 
Bălănescu (pian și claviaturi), Liviu Mănescu (bas) și Răzvan "Lapi" Lupu - tobe.

Milla Jovovich va juca 
într-un thriller psihologic 
Actrița Milla Jovovich va juca în thrillerul psihologic "Faces in the Crowd", 
regizat de Julien Magnat. Filmările vor începe în martie 2010.
Acest proiect cinematografic va fi realizat în urma colaborării a trei companii 
de producție: Forecast Pictures, Radar Films și Minds Eye Entertainment.

Julien Magnat, care regizează în premieră cu această ocazie un film în limba en
gleză, este și scenaristul acestui proiect. Filmul prezintă povestea unei femei care a scăpat 
cu viață după ce a fost atacată de un criminal îr^serie. Ea se trezește într-un spital, iar o 
rană suferită la cap o face să nu mai recunoască chipurile celor din jur. Nemaiputând să 
recunoască fețele, eroina filmului se vede obligată să "navigheze" într-o lume în care tră
săturile faciale se schimbă de fiecare dată când figurile celor din jur ies din câmpul ei vi
zual. în tot acest timp, criminalul se apropie tot mai mult de ea, hotărât să elimine pentru 
totdeauna acest martor potențial.

Producătorii au spus că subiectul acestui proiect este inspirat de o afecțiune neuro
logică reală, rară, numită prosopagnozie .
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Bătrân frumos, duhovnic blând, cn zâmbetul mereu pe chip, părintele Teofil Părăian s-n împlinit pe 
sine și s-a bucurat pentru toți. Sevăzător, dar luminat, om al rugăciunii, Părintele Teofil și-a întemeiat 
viață pe credință și cultură. A fost un ziditor de suflete și a renăscut pe mulți la viața duhovnicească 
în Hristos și în Biserică prin predicile, conferințele sau îndrumările sfinției sale.

Un sfânt s-a depărtat de noi
Un sfânt pe care l-am avut aproape, l- 
am putu atinge cu mâna, un sfânt pe 
care l-am auzit ades, dar nu l-am as
cultat întotdeauna, un sfânt cum nu 
sunt mulțipe lume s-a depărtat de noi. 
Părintele Arhimandrit Teofil Părăian 
duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de 
la Sâmbăta de Sus a trecut la cele veș
nice în noaptea de miercuri spre joi, la 
ora 1 și 45 de minute.

„Când Dumnezeu binevoiește un lucru - 
toată zidirea ajută să se împlinescă, iar când Dum
nezeu nu binevoiește ceva - toate se pun împo
trivă”. Aceste cuvinte dragi Părintelui Teofil ni le 
spunea ori de câte ori, noi cei subțiri în credință, 
voiam să se facă nouă minuni fără pricină.

Chipul luminos 
al Părintelui Teofil

Bătrân frumos, duhovnic blând, cu zâmbe
tul mereu pe chip, părintele Teofil Părăian s-a îm- 

t pe sine și s-a bucurat pentru toți. Nevăzător, 
jar luminat, om al rugăciunii, Părintele Teofil și- 
i întemeiat viață pe credință și cultură. A fost un 
riditor de suflete și a renăscut pe mulți la viața du- 
îovnicească în Hristos și în Biserică prin predi- 
;ile, conferințele sau îndrumările sfinției sale, 
’rin mutarea la cele veșnice, Părintele Teofil ne 

lasă aici o moștenire impresionantă întrupată în 
viața sa, în cuvintele sfinției sale, în cărțile, în în
registrările cu predicile, conferințele sau interviu
rile realizate în ultimii 20 de ani în toată țara.

Awa Teofil
de la Sâmbăta

Părintele Teofil Părăian a fost un om al bu
curiei, un om care și-a propus să înmulțească bu
curia și credem că a reușit cu prisosință. Darul 
deosebit al părintelui Teofil de a vorbi și mai ales 
de a aprofunda cuvintele Scripturii și în special 
ale Noului Testament, preocuparea pentru cărțile 
fundamentale ale spiritualității ortodoxe, cum ar 
fi Patericul și Filocalia, dar și pentru textele litur
gice cuprinse în cărțile de slujbă, l-au făcut să fie 
iubit și în același timp să fie un părinte duhovni
cesc cu autoritate și discernământ.

Veșnica lui 
pomenire!

înmormântarea părintelui Teofil Părăian va 
avea loc sâmbătă, 31 octombrie, la mănăstirea 
Sâmbăta de Sus, la orele 12 după oficierea Sfintei 
Liturghii - după cum a declarat în cadrul emisiunii 
'Viața cetății' de la Radio Trinitas înaltpreasfmțitul 
Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Marcel Bot

Teofil, iubitorul de Dumnezeu
Părintele Teofil s-a născut la 3 martie 1929 într-o familie de plugari din satul Topârcea, 

din apropierea Sibiului, primind la botez numele de loan și fiind primul dintre cei patru frați. 
S-a născut fără vedere, motiv pentru care urmează cursurile unei școli primare pentru nevă
zători la Cluj-Napoca, între anii 1935 —1940. Iși continuă cursurile la o școală de nevăzători 
la Timișoara, între anii 1942 - 1943, iar până în 1948 urmează tot la Timișoara cursurile li
ceale într-un liceu teoretic pentru văzători. In această perioadă îl cunoaște pe părintele Ar- 
senie Boca de la care deprinde rugăciunea minții: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul", rugăciune pe care continuă să o exerseze încă 
înainte de intra în monahism. Preocuparea pentru viața religioasă și pentru aprofundarea cu
noștințelor teologice îl determină să urmeze cursurile Facultății de Teologie din Sibiu, între 
anii 1948 - 1952, iar la 1 aprilie 1953 ia hotărârea de a intra în obștea Mănăstirii Brânco
veanu de la Sâmbăta de Sus. După patru luni este călugărit în ziua praznicului Adormirii Mai
cii Domnului și primește numele de Teofil, cuvânt provenit din limba greacă ce se traduce cu 
„ iubitor de Dumnezeu ”. La șapte ani de la călugărie, tot de praznicul Adormirii Maicii Dom
nului, părintele Teofil este hirotonit diacon de către Mitropolitul Nicolae Colan, iar la 13 mai 
1983, după 23 de ani de diaco- 
nie este hirotonit preot de către 
Mitropolitul Antonie Plămă
deală. Tot atunci primește și 
hirotesirea întru duhovnic. în 
anul 1986 părintele Teofil este 
hirotesit protesinghel, iar în 
anul 1988 arhimandrit.

Din anul 1992 părintele 
a început să răspundă invitați- 
lor din țară și participe în 
aproape toate orașele impor
tante din România la confe
rințe duhovnicești, de obicei în 
perioada Postului Mare sau în 
perioada Postului Crăciunului.

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

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

Ofer recompensă 100 EURO. 
Răspunde la numele de LEO.

Cei care îl găsesc, 
rog să mă contacteze 

la numărul de telefon: 0764.450.826
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Misiunea FMI se află la București pentru a iniția discuțiile cu autoritățile române 
privind a doua evaluare din cadrul acordului de finanțare, dar noi consultări ar 
putea fi necesare după formarea unui nou guvern.

Antonescu față cu FMI
Liderul PNL, Crin Antonescu, a afirmat, după o întâlnire cu 

delegațiile FMI, CE și BM, că aceste instituții au anunțat că nu pot 
elibera tranșele de bani dacă până la jumătatea lui decembrie nu se 
rezolvă chestiuni precum adoptarea Legii pensiilor și salarizării 
unice sau un buget cu deficit de 5,9%.

„Domniile lor ne-au făcut cunoscută poziția pe care o au și 
care e una foarte tranșantă: fie intr-un timp foarte scurt, până spre 
jumătatea lunii decembrie se rezolvă câteva chestiuni pe care le-au 
convenit cu fostul Guvern și anume un buget, un proiect de buget 
care să aibă deficit de 5,9 %, adoptarea Legii pensiilor, Legii res
ponsabilității fiscale, Legii unice a salarizării în acest timp, fie revin 
în ianuarie după ce situația politică din România se presupune a se 
așeza. însă în aceste condiții nici FMI - care acum ar putea elibera 
o tranșă - și evident nici celelalte două instituții nu vor da bani-Ro- 
mâniei”, a detaliat Antonescu concluziile întâlnirii.

Vor să își asume responsabilitatea

Antonescu a mai spus că liberalii își pot asuma responsabi
litatea, dacă depinde de ei, în privința adoptării cât mai rapide a unui 
proiect de buget pe anul 2010, și a aducerii cât mai repede în discuție 
a legii unice a salarizării și a legii unitare a pensiilor. „Dacă depinde 
de noi ca un buget să fie repede adoptat, ca aceste legi să fie aduse 
în discuție, din punctul acesta de vedere, ne putem asuma respon
sabilitatea”, a precizat el, adăugând că o nouă întâlnire a PNL cu 
delegația FMI va avea loc la începutul săptămânii viitoare.

PNL a transmis însă că nu este de acord cu unele condiții ale 
organizațiilor internaționale, în special cu legile promise de Emil 
Boc, a mai spus Antonescu. „Sigur că acum soluția ar fi ca în cadrul 
aceste misiuni Fondul să constate un consens al clasei politice. Noi 
suntem dispuși să continuăm aceste discuții, vom mai avea o întâl

nire la începutul săptămânii viitoare în care 
noi să ne putem asuma responsabilitatea pen
tru ceea ce e de făcut de acum încolo. E clar 
însă că punctele noastre de vedere diferă asu
pra Legii pensiilor, de pildă, asupra unor as
pecte din Legea salarizării, că nu noi suntem 
de vină că n-avem un guvern în acest mo
ment”, a spus Antonescu. Liberalul a acuzat 
Cabinetul Boc pentru faptul că nu a fost ca
pabil să respecte angajamentele asumate față 
de instituțiile financiare internaționale și că a 
admis de-abia în ultima vreme că, fără banii 
Fondului și ai Băncii Mondiale, nu poate asi
gura plata la timp a salariilor și a pensiilor.

Discuții despre guvern și 
finanțare

Liberalii susțin că lipsa unui guvern 
cu atribuții depline se datorează președintelui 
Băsescu în condițiile în care o majoritate par
lamentară a venit cu un candidat ia postul de 
premier, a mai spus președintele PNL. De 
asemenea, responsabilitatea pentru amânarea 
aplicării Legii salarizării unice revine Curții Constituționale care a 
amânat până după alegeri, „după un obicei tradițional”, soluționarea 
sesizării de neconstituționalitate.

Pe de altă parte, liberalii mai spun că nu pot renunța la pre
vederi din propriul program. „Cred în nevoia unor reduceri de taxe 
în 2010, a unor politici fiscale care să dea șansa economiei să se 
dezvolte. Dacă depinde de noi ca un buget să fie repede asumat, ca 
aceste legi să fie aduse în discuție și corectate, din punctul acesta

de vedere, ne putem asuma responsabilitatea”, a declarat Crin An
tonescu.

Misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI), aflată în 
România în perioada 28 octombrie - 9 noiembrie, a început miercuri 
primele discuții cu autoritățile române. Misiunea se află la Bucu- 
pentru a iniția discuțiile cu autoritățile române privind a doua eva
luare din cadrul acordului de finanțare, dar noi consultări ar putea 
fi necesare după formarea unui nou guvern, potrivit unui comunicat 
anterior al Fondului.

ONG-urile îl acuză 
pe Băsese* -«O** I 
de „prefraudarea alegerilor”

Traian Băsescu e acu
zat de prefraudarea 
alegerilor prin referen
dum. Acuzațiile vin din 
partea celor mai mari 
ONG-urL Cele patru 
ONG-uri vor cere Avo- 
catului Poporului să 
sesizeze CCR în
tură cu referendumul.

Georgiana Iorgu- 
lescu, director exectiv 
Centrul pentru Resurse Ju
ridice că este vorba de o 
fraudă morală. „Deși există 
decizii ale CCR care sta
tuează ,că președintele 
poate să convoace referen
dum în ziua altui tip de ale
geri, noi credem că este 
vorba de o manipulare și o 
distorsionare a discursului 
electoral. în opinia noastră 
în campania pentru alegeri

prezidențiale, candidații ar trebui să discute despre ceea ce doresc 
să facă cu România din perspectiva atribuțiilor președintelui înscrise 
în Constituție. în loc de a face acest lucru, cel puțin candidatul care 
a propus această temă, să discute atribuțiile pe care le-ar îndeplini ca 
și președinte, va trebui să discute despre Parlament unicameral sau 
bicameral”, a spus lorgulescu, în opinia căreia „De ce își e frică, nu 
scapi” este una care anatemizează Parlamentul României.

„Avem de-a face cu un amalgam de informații care va duce 
și la imposibilitatea alegătorului de a discerne, pentru că nu toată 
lumea știe ce este Parlamentul unicameral sau bicameral”, a adăugat 
lorgulescu.

Aviz negativ"pciRW’Sulfiiia Barbu

Democrat-liberala Sulfina 
Barbu, propusă pentru postul 
de ministru al Mediului de către 
premierul desemnat Lucian 
Croitoru a primit joi aviz nega
tiv din partea comisiilor parla
mentare de specialitate. După 
audieri, deputatul PD-L a afir
mat că se aștepta la un aseme
nea vot politic dictat de 
conducerile partidelor din Opo
ziție propriilor parlamentari, 
dar a precizat că este dispusă să 
meargă la votul de investitură al 
Cabinetului Croitoru, deoarece 
avizul comisiilor este consulta
tiv.

Parlamentarii din Comisiile 
reunite pentru administrație publică 
au decis, ieri cu 15 voturi „pentru” și 
21 „împotrivă” să dea aviz negativ 
candidaturii Sulfinci Barbu, propusă 
pentru funcția de ministru al Mediu
lui. „Era de așteptat. Știam lucrul 
acesta, nu a fost nici o surpriză. Nu a 
contat nimic din ce am spus în comi
sii, ci ceea ce s-a dictat de la partide 
parlamentarilor să voteze. Știu că eu 
stăpânesc acest domeniu, am pregă
tirea necesară și mai știu că votul din
comisii este consultativ”, a afirmat Barbu, arătând că 
va merge în Parlamentul reunit pentru votul de validare. 
„Vom vedea dacă domnii Mircea Geoană, Crin Anto
nescu și Marko Bela vor fi la fel de vigilenți și cu votul 
din plen”, a conchis parlamentarul PD-L.

Sulfina Barbu a sugerat totuși, că PD-L se gân

dește deja la nominalizarea unui premier politic di: 
propriile rânduri, dacă nu va trece guvernul Croitorr 
„Prima noastră opțiune este pentru un membru de par 
tid”, a arătat Barbu, subliniind că partidele politic 
strânse la Grivco au reclamat necesitatea instalării unt 
premier independent, au primit un specialist, dar au do 
vedit că de fapt „nu-i interesează să voteze un premie 
independent”.
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Reuniunea de la Bruxelles va stabili și mandatul Uniunii Europene pentru conferința de 
la Copenhaga, dedicată schimbărilor climatice, Băsescu anunțând că România va avea o 
contribuție financiară minimă la aceste programe.

► Bancuri și cu și despre Cortina de Fier

In momentele cele mai sumbre ale Cor
tinei de Fier, cenzura, represiunea și 
penuria au dat naștere unui umor im
probabil și dizident, încărcat de autode- 
râdere, care s-a reinventat după 
prăbușirea comunismului.

Visurile despre Occident făceau și ele parte 
din această cultură a bancurilor, în perioada când 

aierele blocului estic erau închise, stare de fapt 
simbolizată de Zidul Berlinului.

„Liderul 
RDG, Erich Ho
necker, ordonă des
chiderea Zidului. 
Rămas cu gura căs
cată, un ministru 
întreabă care este 
obiectivul acestei 
manevre, iar șeful 
statului german îi 
răspunde «Vreau 
să rămân singur»”.

Umor 
comun de la 
ruși până la 
nemți

Această Cotină de Fier frustra și poporul 
sovietic, până și în ghicitorile despre cucerirea 
spațiului: „De ce URSS-ul a decis să nu trimită 
oameni pe Lună? De frică să nu ceară azil politic”, 

în versiunea cehoslovacă a acestei ghici
tori, un cosmonaut ceh este însoțit de un omolog 
sovietic care nu îl lasă să-și îndeplinească do
rința... să aterizeze în Germania de Vest.

Chiar și astăzi, germanul din Vest, 
„Wessi”, cunoscut pentru puterea sa de cumpă
rare, și cel din Est, „Ossi”, aflat în dificultate eco

nomică, sunt despărțiri de o cortină de fier umo
ristică: „Ce obținem dacă încrucișăm un Wessi cu 
un Ossi? Un șomer arogant”.

Sub jugul sovietic, umorul ataca și sacro- 
santul partid comunist, corupt reputat și condus, 
în special în anii 1980, de lideri bătrâni.

„Ce are 70 de dinți și patru picioare? Un 
crocodil. Ce are patru dinți și 70 de picioare? Co
mitetul Central al Partidului”, instanța de condu
cere a PC.

Bancuri sovietice
„la rece”

Cultura „anecdodelor” nu și-a pierdut 
deloc din vervă în Rusia post-sovietică, iar omul 
forte al țării, Vladimir Putin, nu este nici el ocolit. 
„La prezidențialele din 2056, rușii se află în fața 
unei alegeri dificile: Putin, Putin sau Putin?”.

Frica nu a descurajat însă râsul, adevărat 
antidot la renunțare și deprimare. „Festivalul so
vietic al bancurilor politice are loc din nou în acest 
an. Premiul întâi: Zece ani de vacanță de iarnă în 
Siberia”.

Paranoia regimului era activă, după cum 
mărturisesc acești trei cetățeni sovietici explicând 
cum s-au regăsit în gulag. „Am întârziat cinci mi
nute la serviciu și am fost condamnat pentru sa
botaj”, spune primul. „Eu am ajuns cu cinci 

minute mai devreme și am fost condamnat pentru 
spionaj”, explică cel de-al doilea. „Ei bine, eu am 
ajuns la timp și am fost condamnat pentru contra
bandă cu ceasuri occidentale”, afirmă cel de-al 
treilea.

La sărbătorirea, în 1982, a 65 de ani de la 
Revoluția din Octombrie, chiar și dizidenții se 
amuzau în felul lor: „Puterea sovietică a atins în 
sfârșit vârsta de pensionare”.

între „3 - 7” *
și iadul comunist

Găsirea cuvântului potrivit era sinonim cu 
insubordonarea, ceea ce nu era lipsit de pericole, 
în RDG, aceste Witze (bancuri) erau supranumite 
„3 - 7 Witze”: trei ani de închisoare pentru cel care 
le ascultă și șapte pentru cel care le spune.

Bancurile îi revitalizau și pe marii clasici 
ai dogmei socialiste. „Capitalismul înseamnă ex
ploatarea Omului de către Om. Comunismul este 
exact invers”, spuneau, amuzându-se, polonezii.

Iar unii preferau să ridiculizeze greutățile 
vieții cotidiene: „Care este mai bun, infernul co
muniștilor sau cel al capitaliștilor? Cel al comu
niștilor, desigur! Există mereu penurie de 
chibrituri sau de benzină, sau nu funcționează ca
zanul, iar în restul timpului diavolul și demonii săi 
sunt în ședință de partid”.

Produsele „comuniste” revin la modă
Altădată ironizate pentru cali
tatea lor îndoielnică, multe 
produse „comuniste” au rede
venit pe placul cetățenilor la 
aproape 20 de ani de la căde
rea totalitarismului în Europa 
dp Est, generând nostalgie în 
rândul celor bătrâni și curiozi
tate în rândul tinerilor.

Gusturile copilăriei 
se păstrează

Biscuiți și batoane de ciocolată, 
dintre care unele și-au păstrat același 
amabalaj de carton ca în perioada co
munistă, au reapărut în rafturile super- 
marketurilor și nu au niciun motiv să 
invidieze, în materie de vânzări, măr
cile „capitaliste” consacrate. „De câțiva 
ini, asistăm la o tendință de revitalizare 
î mărcilor epocii comuniste. Ele pro
voacă nostalgie pentru că ne reamintesc 
Je tinerețe”, a declarat sociologul 
•omân Mircea Kivu.

„Aceste produse mă trimit cu 
rândul la copilăria mea. Prefer și acum 
m baton de ciocolată «Szerencsi » în 
ocul unuia «Marș». Pentru mine, are 
m gust mai bun, o calitate mai bună și, 
nai ales, îmi trezește amintiri fru- 
noase”, spune Tamas Pickarczyk, co- 
nerciant de mașini ungurești, în vârstă 
ie 27 de ani.

/ Pentru Ivan Petrov, un student 
>ulgar, ambalajul este cel care dă șar- 
nul: „Ador (biscuiții) Dețka-Zakuska 
„Gustare de copil”) nu numai pentru 
justul lor, ci și pentru ambalajul lor co- 
nunist”.

în Croația, condimentul „Ve- 
țetp”, celebru în toată fosta Iugoslavie 
i în afara granițelor ei, a supraviețuit 
:ăderii comunismului și rămâne una 
lintre „emblemele” industriei alimen- 
are.

Frania
- de neînlo
cuit

în Polonia, mașina 
de spălat cu rotor Frania, 
foarte căutată între anii 
1950 și 1970, a fost înlo
cuită de atunci de mașinile 
de spălat automate, dar 
„continuă să se vândă în 
număr de circa 40.000 de 
unități pe an”, a declarat 
Magda Kwiatkowska, res
ponsabilă de vânzări la producătorul 
său, Emalia Olkusz. Frania pare de ne
înlocuit la țară. Deoarece pentru 100 de 
euro oamenii se dotează nu doar cu ma
șină de spălat, ci și cu un instrument 
adaptat pentru curățatul morcovilor, fa
bricarea biscuiților, a sucurilor de fructe 
... și chiar a alcoolului de casă.

Dacia, Trabant, 
Polski...

Pentru români autoturismul 
Dacia rămâne, la 42 de ani după lan
sare, cea mai cunoscută marcă și un 
„simbol” al țării, în pofida numeroase
lor bancuri care au circulat pe seama ei. 
La momentul preluării uzinei Dacia de 
la Pitești (vest de București) de către 
grupul francez Renault, după căderea 
dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, a fost 
realizat un studiu pentru a se vedea 
dacă este nevoie de schimbarea nume
lui mașinii, povestește Kivu.

„în pofida prestigiului producă
torului francez, românii au vrut să păs
treze numele Dacia, datorită 
puternicelor legături afective care s-au 
creat cu marca”, adaugă el.

Acest fenomen a funcționat și în 
Germania de Est. unde pasionații mași

nii Trabant s-au constituit în asociații, 
în Polonia, mândrii proprietari ai unui 
autoturism Polski, versiunea locală a 
Fiatului 125, se reunesc de mai multe 
ori pe an într-un raliu specializat.

„Miturile” care înconjoară peri- 
plurile în patru, plus bagajele, la bordul 
acestui vehicul minuscul, se povestesc 
cu bucurie seara între prieteni, la fel ca 
și legendele referitoare la vechile Dacii, 
aparent atât de simplu de reparat încât 
un simplu ciorap colant poate înlocui o 
curea de transmisie uzată.

Amintirile rămân

După ce le-au aruncat la gunoi 
sau le-au distrus din ură pentru regimul 
comunist, est-europenii au constatat că 
amintirile acestei epoci - carnete ale 
partidului comunist sau portrete ale foș
tilor lideri - ar putea foarte bine să 
aducă și beneficii, dat fiind că occiden
talii și chiar compatrioții le apreciază 
foarte mult.Asemenea „relicve” inundă 
astăzi piețele din numeroase orașe, cum 
este cazul Belgradului, unde, între al
tele, mai multe cafenele poartă numele 
fostului lider al Iugoslaviei Josip Broz 
Tito sau chiar al fostului serviciu secret 
rus KGB.

România nu vrea ratificarea 
Tratatului de la Lisabona

Președintele Traian Băsescu a declarat ieri, înainte de a pleca 
la Consiliul European, că România va fi împotriva reluării 
procesului de ratificare a Tratatului de la Lisabona care ar 
putea interveni urmare a „exigențelor Cehiei” și că soluțiile 
trebuie găsite în interiorul actualului Tratatat.

„Doar câteva mențiuni aș vrea să fac legat de problematica instituțio
nală, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. România va fi categoric 
împotriva oricărei soluții care să vizeze reluarea’procesului de ratificare a Tra
tatului ca urmare a unor eventuale exigențe ale Cehiei. Deci vor trebui găsite 
soluții în interiorul actualului Tratat”, a avertizat președintele.

Șeful statului a prezentat și poziția României referitoare și la alte su
biecte de pe agenda discuțiilor șefilor de stat și de guvern din statele membre 
ale Uniunii Europene.

Ieșirea din criză e complicată

Traian Băsescu a spus că România nu dorește ca guvernele statelor UE 
să-și retragă sprijinul pentru strategiile de ieșire din criză a UE înainte de 2010. 
„Declanșarea unei eventuale strategii de retragere a guvernelor din sprijinirea 
proceselor de ieșire din criză este o temă complicată, dar punctul de vedere al 
României este că în niciun caz acest proces nu trebuie să înceapă până la sfâr
șitul anului 2010.

Noi avem aici și argumentul nostru, argumentul național, și anume 
chiar acordul cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Intemaținal sunt 
prevăzute să acopere anul 2009 și 2010 și apreciem că orice încetare a acestor 
programe de sprijin financiar cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar In
ternațional întrerupe practic programul anticriză pe care România l-a declanșat 
și care are pilonii așezați exact pe programul cu Uniunea Europeană și Fondul 
Monetar Internațional”, a precizat președintele. «

Contribuim și noi la UE, dar limitat

Reuniunea de la Bruxelles va stabili și mandatul Uniunii Europene 
pentru conferința de la Copenhaga, dedicată schimbărilor climatice, Băsescu 
anunțând că România va avea o contribuție financiară minimă la aceste pro
grame.

„în ceea ce privește schimbările climatice, pentru noi, de.interes major 
este discuția legată de contribuții, iar eu am notificat deja de la Consiliul Eu
ropean anterior că România nu va avea contribuții substanțiale la acest pro
gram, contribuții financiare substanțiale destinate altor țări care sunt în afara 
Uniunii pentru a le sprijini să atingă parametrii ce vor fi conveniri la Copen
haga. la conferința cu privire la schimbările climatice și aici avem o argumen
tare consistentă, de ce România va avea o contribuție, dar minimală”, a mai 
arătat președintele Băsescu.
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Polițistul se întâlnește cu zâna 
bună, care fi spune:

- Iți voi împlini două dorințe!
- Aș dori o halbă de bere din care 
berea să nu se termine niciodată! 
Polițistul primește halba și, după 

ce o bea, vede că nu se mai 
termină. Bucuros, îșt spune a 

doua dorință:
- Aș dori să-mi dai încă

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)
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S-a născut pe 13 septembrie 1977. La numai 
opt ani, a început să la locțll do pian, dar 

lo-a abandonat curând în favoarea color do 
orgă electronică. A mers la psiholog de la o 

vârstă fragedă, pentru a putea trece mai 
ușor peste trauma suferită după separarea 
părinților. Pe plan muzical a reușit să se 

afirme datorită unei prietene care i-a trimis 
o înregistrare do-a sa Kathrynel Schenker, o 
Influentă figura în lumea muzicală. Albumul 

de debut a fost lansat în 1995 și a repre
zentat un adovarat succes. Piese ca 
"Shadowboxer", "Sleep to Dream" șl 

"Criminal" au făcut înconjurul Amer to 
clasăndu-se pe primele locuri In topuri. în 
1997, a câștigat premiul MTV pentru cal 

mai bun artist debutant.
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
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SESIL, SOLI, SOȚIE, TI, TIV, TL, 
TOTALITARI, UMIL.
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Glasul publicitate
*=> Telefon 0771.677.031

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hune

doara și SC TINEL STONE SRL, titular al proiec
tului, anunță depunerea documentației tehnice în 
vederea obținerii acordului de mediu pentru obiec
tivul “Hală de producție pentru prelucrarea pro
duselor din piatră ornamentală”, situat în Rapoltu 
Mare, str.Principală, nr.338, 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 la data pu
blicării anunțului.

INFHMiEDIA
Organizăm cursuri 

de calificare - recalificare 
și medierea muncii, 

în următoarele domenii:

- operator 
calculatoare;
- contabilitate infor
matizată;
- inspector resurse 
umane;
- măcelar;
- bucătar;
- ospătar;
- barman;
- lucrător comercial;
- lucrător finisor în

construcții;
- lucrător în drumuri 
și căi ferate;
- mecanic auto;
- management;
- administrator im
obile;
- agent turism;

, - recepționer;
- cameristă;
- formator;
- operator Autocad;

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 la 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.

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

Societate comercială angajează 
ospătar

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.

în colaborare cu Camera de Comerț 
Târgu Jiu, 

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

Informații la tel/fax: 0254/217 310

Ai nevoie
de Glasul

Hunedoarei TALON DE MICĂ PUBLICITATE

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE IMAGINE!

- 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 lurri 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:
07230 71792; 0733920329

î (text maxim 50 de cuvinte)

: Nume...........................................Prenume.........................................
• Strada................................................. Nr.......Bl................ Sc...........
> Ap......Localitatea....................................Județul..............................
j C.I. seria............... nr..........................................................................
• Eliberat de..........................................................................................
j DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

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



Fotbaliștii români trebuie sa se adapteze la campionatul italian 
r< Dan Petrescu: “Fac pariu că nu puteți! ” Sport

tineri, 30 octombrie 2009

Lucescu: Melinte și Goian 
sunt foarte buni, dar nu e ușor 
să te adaptezi în Italia

Antrenorul formației Șahtior Donețk, Mircea 
Lucescu, a declarat, miercuri, pentru site-ul medi- 
terraneoonline.it, că Dorin Goian și Cristian Me
linte, coechipieri la Palermo, sunt jucători, foarte 
buni, însă a menționat că pentru un român nu este 
ușor să se adapteze în Italia. “Melinte are calități 
excepționale, trebuie să crească, să acumuleze ex
periență și să prindă încredere. Nu este ușor pentru 
un român să vină și să aibă evoluții foarte bune în 
Italia, este o diferență prea mare. Goian este un fun
daș foarte bun, un lider, dar același lucru este valabil 
și în cazul lui: nu e ușor să te adaptezi rapid”, a de
clarat Lucescu.

Lucescu despre Zenga: E un băiat 
excepțional

“A devenit un mare antrenor, e un băiat excepțional. Acum e la Palermo, dar sunt sigur 
că va ajunge la Inter. E un antrenor care a avut curaj să meargă în străinătate pentru a demonstra 
cine e. A acumulat o mare experiență. Sunt convins că va face totul pentru a învinge pe Inter, 
deși va fi greu. Cu siguranță cei de la Inter au pregătit meciul cu Palermo, însă gândul lor este 
la Liga Campionilor. Inter este mai puternică, însă asta nu înseamnă că Palermo nu poate obține 
un rezultat bun. Știu că jucătorii îl ascultă pe Zenga și vor să fac un meci bun. Sfaturile lui 
Walter sunt prețioase și știu că Palermo va face viață grea Interului”, a menționat Lucescu.

Lucescu și-a reamintit și de perioada 
petrecută la Inter

Petrescu crede că jucătorii săi nu vor 
mai obține niciun rezultat pozitiv 
în Liga Campionilor

Antrenorul formației Unirea Urziceni, 
Dan Petrescu, a declarat, că nu crede că jucă
torii săi vor mai obține vreun rezultat pozitiv 
în cele trei partide rămase de disputat în gru
pele Ligii Campionilor, precizând că fotbaliștii 
români se mulțumesc cu puțin. “E posibil pen
tru unii jucători să fie ultimele meciuri din Liga 
Campionilor, dacă nu sunt atenți și concentrați. 
De la înființarea Ligii Campionilor eu nu țin 
minte ca o echipă românească să câștige două 
meciuri în grupe. De aceea nu cred că pornim 
favoriți, pentru că echipele din România câș
tigă un meci și după aia presa îi umflă pe jucă
tori și pe urmă ne desumflăm toți. Mie îmi e

frică de asta, le-am spus-o și jucătorilor. Le-am 
zis că fac pariu că n-o să facă nimic în urmă
toarele trei meciuri din Ligă. E un pariu al meu 
cu ei, să vedem ce pot. E un pariu al vieții, le- 
am zis: “Fac pariu că nu puteți”. Acum să 
vedem, ei trebuie să-mi răspundă pe teren. N- 
am spus-o ca să-i motivez, așa cred. Echipele 
românești și românii în general se mulțumesc 
cu puțin”, a spus Petrescu.

Petrescu crede că o echipă mare trebuie 
să își propună să joace bine pe toate planurile, 
nu doar într-o competiție. “O echipă mare tre
buie să-și propună să joace bine în toate trei 
competițiile, nu numai în Liga Campionilor. Eu 
mi-am dorit să ne calificăm în Cupă (n.r. L 
Cupa României), nicio secundă nu m-am bu
curat că o să avem meciuri mai puține acum că 
am ieșit. Singurul lucru negru este că nu mai 
avem ce face în Cupă, dar în campionat ne lip
sesc trei puncte și eram pe primul loc. Dar mai 
sunt șase meciuri în tur, 17 în retur, deci avem 
timp. Nu mă așteptam să avem evoluții mai 
slabe în campionat după meciurile din Liga 
Campionilor pentru că am evoluat cu nouă j, 
cători care nu jucaseră. Chiar nu mă așteptam 
să pierdem ieri cu Brașovul. Nu e o tragedie, e 
o surpriză neplăcută pentru noi. în România 
sunt opt echipe, plus Craiova care își va reveni, 
care se vor bate pentru titlu. Echipele care nu 
sunt în cupele europene sunt favorite să ter
mine turul pe primul loc. Una dintre ele va fi 
pe primul loc”, a adăugat el.

“Perioada mea la Inter a fost foarte scurtă, dar im
portantă. Am luat echipa într-un moment dificil, am în
ceput bine, iar apoi am avut ghinionul de a pierde mulți 
jucători. în primele cinci partide pe San Siro am dat 25 
de goluri, jucam bine, însă am pierdut mulți jucători, cum 
ar fi Zamorano. îmi amintesc de Cupa Italiei, când arbi
trul ne-a eliminat trei jucători, doar pentru un protest. îmi 
amintesc atât de multe lucruri negative, dar am amintiri 
plăcute despre forța președintelui Moratti, despre baza 
de la Appiano Gentile, unde se lucrează bine și despre un 
San Siro aproape de echipă”, a afirmat Lucescu.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

Ulii tț: 18,80 lel/mc
^ălat |l sortat 0 • 4 mm preț: 26,00 lei/to

Jftiiii I * 8 mm preț; 28,00 lei/to 
it fl sortat 8 * 16 mm preț: 22,00 lcl/to

sortată 16«31 mm preț; 22,00 lel/to

Prețuri legqpoanțin TVA.

(Pentru comenel |l InforifiațB ne galați c
0254/BJ
0723 154 204L___ SAU «-mșl& eontabilitat4@tolecernaclova.ro
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Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane în 10 apartamente 
ți 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană) 
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești ți internaționale 

rSală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată cu videoproiector 
ți Internet de mare viteză

Piscină acoperită cu o suprafață 
de 50mp. Apa este încălzită 
ia 30 de grade.

jSaună
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală de peste 
100.000 de metri pătrați pentru 
pescuit crap, somn ți țaiău.

j Telefoane: 0254.264.038 
ți 0254.264.039
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