
COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI Interviu cu președintele Traian Băsescu
„Vreau să clădesc o Românie modernă,
nu să apăr privilegiile unei clientele”

ANUL 1 - NR. 36 - LUNI. 2 NOIEMBRIE 2009 - 12 PAGINI' 70 BANI

„Le-aș spune românilor că știu prin ce trec și că mă doare suflctuj 
pentru fiecare loc de muncă pierdut, pentru fiecare părinte care 
strânge din dinți ca să dea copiilor cele de trebuință, pentru fiecare 
tânăr care nu găsește de lucru. Românii au avut un an greu, au răbdat 
și s-au bătut cu necazuri venite toate deodată și pe neașteptate. Vreau 
să le spun însă că încercare1? prin care trec nu se va risipi.

Sunt sigur că vine un an mai bun. Un an în care vom relua creș
terea economică. Va fi începutul sfârșitului crizei. Ca Președinte, mi- 
c clar că asta nu c suficient. Atâtea sacrificii trebuie să ne îrtvcțc ceva. 
Avem nevoie de instituții corecte și stabile. Altfel, creșterea econo
mică o să ajungă acolo unde a mai fost: în buzunarul unui grup res
trâns. Criza cu care luptăm astăzi nc-a dat totuși ceva: șansa de a ne 
vedea exact așa cum suntem și de a lua decizii mari, amânate de prea 
mult timp. Trebuie să modernizăm statul. Asta înseamnă, în mod con
cret, o democrație adevărată în care toți românii să se bucure de pros
peritate și să găsească dreptate”.

Templierii au descălecat
Biblioteca județeană 

"OVID OttiSUSlAfW* - Deva
DEPOZIT-LEGAL- Ia Baia de Criș

Informedia a oferit noi calificări 
pentru locuri de muncă

S.C. INFORMEDIA S.R.L., în colaborare cu Li
ceul Agricol „Alexandru Borza” din orașul Geoagiu, 
a finalizat cursul de calificare în meseria de recepțio- 
ner. Acest curs a fost urmat de elevi din clasa a XH-a, 
studenți și persoane în căutarea unui loc muncă în do- 

niu.
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Vineri seara, biserica mănăstirii 
franciscane de la Baia de Criș a devenii 
neîncăpătoare pentru mulțimea de invi
tați ți curioși care au dorit să participe 
la ceremonia de înnobilare organizată 
de Ordinul Suprem Militar al Templului 
din Ierusalim (ORDO SUPREML’S MI
LITARY TEMPLI UIROSOLYM1TAN1 
- OSMTH), mai cunoscut sub denumi
rea de Ordinul Cavalerilor Templieri.

Sâmbătă, cavalerii templieri au 
jăcut o excursie la monumente din Țara 
Hațegului și din Zarand vizitând bise
ricile de la Nucșoara, Sântămărie- 
Orlea, Densuș, Strei, Streisângeorgiu, 
Ribița. Duminică, au urmat Complexul 
de monumente de la Țebea, Casa Me- 
morială Crișan și ruinele mănăstirii 
Vaca - Crișan, punctul final al vizitei în 
județ. Templierii au donat sume de bani 
tuturor lăcașurilor de cult vizitate.

Pentru aproape două ore, vechea 
mănăstire a fost readusă la viață, iar 
cei prezenți au putut face o incursiune 
în spațiu și timp, în Europa medievală 
a veacurilor XII - XIII, atunci când 
templierii au reprezentat unul dintre 
cele mai cunoscute și puternice ordine 
călugărești militare. Ceremonialul a 
fost precedat de depunerea unei co
roane cu însemnele ordinului la monu
mentul închinat lui Avram lancu din 
centrul Băii de Criș. Templierii, înveș
mântați în tunici și mantii albe cu cruce 
roșie dublă, specifice ordinului, pur
tând torțe și, în mod simbolic, spade, au 
adus un omagiu eroului cu „un mare 
suflet creștin ", după cum era scris pe 
panglica atașată coroanei.

Au intrat „Step by Step” în 
poveste prin Carnavalul 
Toamnei

Editorial de Bogdan Barbu

Justiția lui
’ t

Harun al Rașid
Se povestește, o, drept-credincioșilor, 

că înțeleptul calif Harun al Rașid, dorind să 
știe cu de-amănuntul cum merg treburile în 
împărăția sa, vizita și cartierele sărace, nu 
numai palatele bogaților, și piețele de ali
mente,'nu numai ospețele nobililor, și băile 
publice - și asta nu în campanie electorală (că 
nu se obișnuia pe vremea lui și nici nu avea 
nevoie de așa ceva!), ci doar din dorința de a 
cunoaște totul pentru a putea cârmui mai bine.

Și uite așa, califul a ajuns să viziteze și 
închisoarea, de data aceasta nu deghizat, cum 
se spune că obișnuia deseori, ci în calitate ofi

cială, pentru a asculta păsurile întemni
țați lor. Desigur, cum se întâmplă de când 
lumea la asemenea vizite „oficiale”, cei
închiși l-au asaltat cu plângeri și cereri de 
eliberare.

- De ce ești aici? l-a întrebat pe 
unul dintre ei.

- îndură-te, stăpâne, sunt nevino
vat! Dușmanii mei m-au pârât și așa am

fost închis pe nedrept...
- Dar tu de ce ești aici? l-a chestionat 

pe altul.
- Nu am făcut nimic rău! M-au băgat 

aici cu învinuiri mincinoase...
- Dar tu?
- Nimic, prea-luminate! Sunt fără vină 

și fără pată la viața mea! Adversarii mei au...
Un singur om stătea trist într-un colț, 

tăcut, fără să se alăture corului de solicitanți.
- Tu de ce ai fost închis? l-a întrebat 

califul. Ești și tu nevinovat?

- Nu, stăpâne. Eu mă aflu pe drept aici: 
sunt un hoț și un înșelător. îmi merit pedeapsa.

Harun al Rașid l-a privit în ochi, apoi 
s-a întors cu prefăcută mânie către mai marele 
temniței:

- De ce ții închis între atâția oameni de 
treabă un asemenea ticălos?! Imediat să îi dai 
drumul nemernicului să se ducă unde-o știi, să 
nu care cumva să îi strice și pe ăștiălalți, ne
vinovății!!

... Ori de câte ori aud în ziua de azi de
clarațiile câte unuia luat la întrebări de DNA 
sau ajuns în fața instanței pentru corupție, dare 
și luare de mită, furt ori înșelăciune, fie acela 
politician sau important om de afaceri, în care 
acel cineva spune că „sunt cercetat politic” sau 
„e un proces politic”, îmi vine în minte că bine 
ar fi să i se aplice justiția lui Harun al Rașid și 
să fie lăsat în temniță până realizează vina și 
gravitatea a ceea ce a făcut...
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► PROGNOZA METEO

ZIUA NOAPTEA
Chec cu verdețuri 

și ouă fierte
Ingrediente:
1/2 kg spanac, 2 salate, 2 legături 

pătrunjel, 2 legături mărar, 2 legături 
ceapă verde, 1 legătură usturoi 
verde, 1 lingură pesmet, 2 linguri 
orez, 7 ouă, 50 g cașcaval, sare, 
piper, condiment tip Vegeta, ulei.

Mod de preparare:
Speli și cureți salata și spanacul 

și le pui la fiert în apă cu sare. Sepa
rat, fierbi orezul, iar într-un alt vas 
fierbi 3 ouă. Cureți apoi ceapa și us
turoiul, le speli, le tai mărunt, apoi 
toci și mărarul, și pătrunjelul. După 
ce au fiert spanacul și salata, le 
scurgi, le pasezi și le amesteci cu 
orezul fiert, ceapa, usturoiul și ver
deața tocată. Potrivești gustul de sare 
și piper, pui și 3 ouă crude și omo
genizezi compoziția. Torni apoi o 
parte din compoziție într-o tavă de 
chec unsă cu ulei și tapetată cu pes
met, așezi în șir ouăle fierte și cură
țate și pui compoziția rămasă. Bați 
oul rămas, îl întinzi peste chec, pre
sari cașcavalul ras și-l dai la cuptor 
pentru 35 de minute.

Infertile
Deva

Vă anunțăm că se sistează furni
zarea apei reci între orele 7.00 și 
22.00 de la Rezervorul 2 X 2000 
Cozia pentru lucrări de reabilitare și 
modernizare a sistemului de alimen
tare cu apă și canalizare. Afectează 
următoarele străzi: Titu Maiorescu, 
1 Mai, Nicolae Bălcescu ^parțial, 
blocurile turn: 12, 15, 17, 19, 22), 
Aleea Armatei, Aleea Jiului, Cioclo
vina, Scărișoara, Minerului, Bejan, 
Aleea Crișului, Aleea Teilor, Emi- 
nescu (parțial de la Trident până la 
Cabana Bejan), Elena Văcărescu 
spre Cozia, Vulcan, Tonitza, Aleea 
Militarilor, Toamnei, Margaretelor, 
Aleea Patriei, Eminescu (parțial de 
la Elena Văcărescu până la Andrei 
Mureșan inclusiv), Crișan, Cloșca, 
Aleea Florilor, Anemonelor, Aleea 
Rozelor, Oituz, Iasomiei, Călugă- 
reni (până la transformator), Simion 
Bămuțiu (PT 10, PT 11 Zona în
altă). Conducerea SC APA PROD 
SA Deva vă mulțumește pentru în
țelegere.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hu

nedoara
► DN 66 Băcia; DN 7 Simeria 

Veche - Spini - Orăștie
► DJ 687 D Teliuc-Toplița
► DJ 687 A Hășdat-Hațeg

* ►DN 7 Deva (Izv. Decebal), 
Sântuhalm

► DN 76 $oimuș, Bejan, Câine
lui de jos, Fomădia

► Deva - Calea Zarandului, B- 
dul 22 Decembrie

► DN 7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, 
Zam și DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, 
Săcămaș

► Uricani pe DN 66A

MIN MAX

Deva: 2 ■10

Petroșani: -2 4

Hunedoara: 1 9

Hațeg: 1 8

Brad: 2 10

Orăștie: 2 9.

*

MIN MAX

Deva: 0 2

Petroșani: -4 0

Hunedoara: 0 1

Hațeg: -1 0

Brad: 0 1

Orăștie: 0 1
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► HOROSCOP
Trebuie să iei parte la un consiliu de familie, în care se va decide 

ceva extrem de important, de natură financiară. Este bine să în
cerci să strângi pe toată lumea, deși vei întâmpina unele dificultăți 
cuun frate sau o soră. Punctele de vedere divergente nu trebuie ne
apărat să vă împiedice să comunicați.

Este o zi perfectă pentru divertisment, dar și pentru treburi se
rioase. Toată lumea râde, glumește, se simte bine, dar nu uita că to
tuși săptămâna abia începe. Nu uita de responsabilitățile de 
serviciu care trebuie îndeplinite, iar șeful e atent la ce se întâmplă 
în firmă.

Te întâlnești cu multe persoane plăcute, sociabile, cu care intri 
imediat în legătură. Ce-i drept, nu se poate vorbi azi de legarea 
unor prietenii pe viață, ci mai mult de cunoștințe de circumstanță, 
care contează doar aici și acum. Poți primi vești de la Bineva de 
departe și de care ți-e dor.

Felul în care respingi părerile altora nu te pune într-o lumină 
prea bună, pentru că ceilalți, vor ține cont de reacțiile tale și nu-ți 
vor mai cere niciodată părerea. Fii mai flexibil, chiar dacă nu-ți 
convin opiniile emise, și dacă ai impresia că numai tu ai dreptate, 
explică și altora cu fermitate ce ai de spus.

Ce bine e acasă, alături de cei dragi! Te întorci în sânul familiei 
cu inima deschisă, convins că doar aici îți poți regăsi liniștea, 
odihna și calmul interior, după o zi agitată. Ești primit cu veselie 
de copii, partenerul te răsfață în gesturi de afecțiune și tu, la rân
dul tău, te dedici lor cu toată ființa.

Banii sunt pe un nivel suficient de bun pentru a-ți permite să 
cumperi lucruri scumpe. Că e vorba de o investiție masivă, poate 
una dintre cele mai importante ale acestui an, sau doar de o plim
bare prin magazine, pentru a-ți lua ce ai nevoie, sentimentul pe 
care îl ai la finalul zilei este unul de împlinire.

Bancurile zilei
Două blonde se plimbă pe 

stradă.
- Vezi barul ăsta? E deschis 24 

de ore pe zi!
- Ce proastă ești! E deschis mai 

mult.

© © ©
- Mamă, se vaită o blondă, am 

rămas însărcinată!
- însărcinată?!... Unde ți-a fost 

capul?

- Cum unde, pe pernă.

© © ©
- Iubitule, spune o blondă soțu

lui, azi, un coleg mi-a spus un banc 
cu blonde de m-am prăpădit de râs. 
Era cât pe-aci să cad din pat...

© © ©
Au ieșit blondele la manifestație, 

supărate că se fac bancuri pe seama 
lor. Pe pancarte scria "Nu toate

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

încerci să te odihnești cât mai mult, pentru că în ultima vreme nu 
ai mai apucat să dormi prea mult. Dacă totuși ai și de lucru, cel 
mai bine este să-ți organizezi timpul, ca să nu începi săptămâna cu 
sarcini restante.

Ți-a dorit de multă vreme să-ți cumperi ceva destul de costisitor. 
Acum ai posibilitatea să-ți îndeplinești dorința, chiar dacă pentru 
acest lucru trebuie să faci diverse sacrificii. In plan sentimental, 
este o zi hună pentru a-ți consolida relația cu partenerul de viață.

Dacă ți-au rămas informații necunoscute la un proiect personal, 
fa tot posibilul să te pui la punct cu detaliile. In cazul în care ți-, 
neglijat relațiile profesionale, fa ceva în privința corespondenței cu 
persoanele de care ai nevoie.

Discuți cu un amic despre o posibilă colaborare. Ai câteva pla
nuri, însă nu vrei să le exprimi încă cu voce tare, pentru că simți 
nevoia să fii stăpân pe informații înainte de a face vreo prezentare. 
S-ar putea sa găsești puncte comune de interes cu această per
soană, astfel încât să reușiți să faceți ceva împreună.

Găndește-te mai mult la tine și mai puțin la ceea ce își doresc 
alții. Nu poți mulțumi chiar pe toată lumea, deși ai vrea acest lucru 
cu adevărat. Eforturile trebuie făcute atunci când există șanse de 
reușită. Spre seară, te bucuri de câteva ore de liniște, ascultând 
muzica ta preferată, în compania persoanei iubite.

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

La serviciu poți realiza lucruri frumoase, cu ajutorul imaginației.

proastele sunt blonde!"

© © ©
Ce face o blondă cu două jumătăți 

de foi A4? Puzzle.

© © ©
- Cred că notele pe care mi le-ai 

adus cer o bătaie zdravănă.
- Nu te sfătuiesc s-o faci, tăticule, 

profesorul nostru de matematică e cam
pion la karate!

© © ©
Azi, draga mea, n-am pescuit nimic
- Știam, iubitule, ai uitat bani 

acasă.

© © ©
Un pescar, văzând un confrate car 

stătea concentrat asupra apei, îl în 
treabă:

- Cum e apa astăzi?
- E atât de minunată că nici peștele 

nu-i vine să iasă din ea.
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“Intenționăm să continuăm cu un curs de calificare în meseria de ospătar, la care vom avea un 
număr de 30 de cursanți. Dintre aceștia, o parte vor fi elevi ai liceului, iar ceilalți vor fi persoane 
pesoane care doresc să se califice in această meserie. ”

«=î> RodicaPană

Informedia a oferit noi calificări
pentru locuri de muncă
S.C. INFORMEDIA S.R.L., în 
colaborare cu Liceul Agricol 
„Alexandru Borza ” din orașul 
Geoagiu, a finalizat cursul de 
calificare în meseria de recep- 
ționer. Acest curs a fost urmat

Halloween serbat la Geoagiu
Elevii claselor a Vl-a și a VII- 
a de la Liceul Tehnic Agricol 
„Alexandru Borza"din Geoa
giu au întâmpinat sărbătoarea 
de Halloween costumați așa 
cum se cuvine. Petrecerea de 
Halloween a început vineri la 
>ra 16, în clădirea nou reno

vată a Liceul „Alexandru 
Borza”.

Prilej de destindere

Prin sala de clasă s-au perindat 
zâne, clovni, scheleți fosforescenți pre
cum și alte personaje de-ă dreptul fio
roase, specifice unei asemenea 
celebrări. Din componența costumelor 
nu au lipsit măștile care întruchipau 
personajul parodiat în „Scary Movie” și 

de. elevi din clasa a XH-a, stu- 
denți și persoane în căutarea 
unui loc muncă în domeniu.

La sfârșitul săptămânii trecute, 
cei 51 de cursanți au susținut examenul 
de diplomă. „Parteneriatul cu Liceul 

nici perucile vopsite în culorile cele mai 
stridente. Cele mai frumoase piese de 
decor din sala unde s-a desfășurat pe
trecerea au fost zecile de bostani înși- 
ruiti, care de care mai original sculptat. 
Petrecerea a fost organizată cu ajutorul 
diriginților celor două clase, Adriana 
Lai și Claudia lacob.

„Este un motiv ca elevii să so
cializeze mult mai relaxat decât la orele 
de curs, să lege prietenii, chiar dacă este 
o sărbătoare importată de la americani, 

Agricol din Geoagiu este rezultatul 
bunei noastre reputații și a profesiona
lismului de care am dat dovadă în cola
borarea anterioară cu Primăria. 
Experiența pe care am acumulat-o în 
acest domeniu ne oferă avantajul unei 
viziuni realiste asupra economiei de 
piață, mai exact, a meseriilor care sunt 
cerute pe piața muncii”, a declarat Ma
riana Gîm, manager al S.C. Informedia 
S.RL. Informedia susține cursuri de ca
lificare. recalificare și conversie profe
sionala în întreg județul Hunedoara, 
colaborând cu primăriile, pentru a da o 
șansă persoanelor fără loc de muncă, 
sau în căutarea unui loc de muncă cu 
perspective mai bune.

Colaborare benefică 
pentru toată lumea

Cursul de calificare în meseria 
de recepționer a durat șase luni și a fost 
predat de doi lectori. Grațiela Arme- 
gioiu și Radu Trufaș.

S.C. Informedia S.R.L. a mai 
avut colaborări cu Primăria orașului 
Geoagiu și centrul local al A.J.O.F.M., 

nu la noi”, a declarat profesoara 
Adriana Lai. în cadrul aceluiași eveni
ment a fost organizat un concurs unde 
a fost ales cel mai frumos costum dar și 
bostanul cel mai interesant sculptat. 
Timp de patru ore, tinerii au dansat și 
au cântat la această petrecere. Ei au 
contribuit și cu o creație proprie, „ Dan
sul Pinguinului”, inventat de elevii 
celor două clase.

Maria Florescu

calificând în meseria de lucrător social 
angajați din Primărie și persoane aflate 
în șomaj. Cursul pentru lucrător social 
a fost gratuit pentru șomeri, iar angaja- 
ții Primăriei au beneficiat de 70% redu
cere.

„Suntem la prima colaborare cu 
firma Informedia. Știam că au avut un 
parteneriat cu primăria orașului Geoa
giu, așa încât am considerat că este o 
firmă cu experiență în domeniul cursu
rilor de califîcare și recalificare. Inten

ționăm să continuăm cu un curs de c< 
lificare în meseria de ospătar, la car 
vom avea un număr de 30 de cursanț 
Dintre aceștia, o parte vor fi elevi ai 1 
ceului, iar ceilalți vor fi persoane pe 
soane care doresc să se califice i 
această meserie”, a declarat Rodie 
Pană, directorul Liceului Agricol.

Gabriela Buzz

Sfântul
Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, 
Aftonie, Elpidifor și Anempodist

Acești sfinți erau din pământul 
Persiei, fiind mai de frunte și mai de 
cinste lângă Sapor II (339-379), re
gele perșilor, și erau întăriți în 
dreapta credință. Dar fiind prinși, au 
fost bătuți și chinuiți. Dar începând 
regele să hulească pe Hristos, sfinții 
l-au făcut mut și apoi i-au dezlegat 
din nou gura. Apoi i-au întins pe pa-

turi de fier arse în foc, dar pogo- 
rându-se ploaia a stins focul. Iar ei 
prin rugăciuni au surpat jos idolul 
lui Die. Pentru aceea i-au supus la 
felurite chinuri și din multe ieșind 
nevătămați au pricinuit îmbrățișarea 
credinței în Hristos de către mulți, 
care pentru aceasta au fost uciși.
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“Noutatea pe care o propun e o necesitate, nu un deziderat fără legătură cu realitatea. 
In esență, trebuie să devenim stat european în mod practic, nu numai pe hârtie. Trebuie 
să anulăm decalajele care ne despart de viața normală a unui stat european.”

„Vreau să clădesc o Românie modernă,
Interviu cu președintele Traian Băsescu

Reporter: Domnule Președinte, 
in primul rând aș dori să vă întreb de 
ce candidați pentru un nou mandat?

Traian Băsescu: Pentru că 
vreau mai mult pentru români. Pentru 
că îmi doresc ca românii să se bucure 
de viață și să mai scape de griji, într-o 
țară de care să fie mândri. Asta nu se 
poate face decât dacă vom clădi un stat 
modem. Un stat care să-i slujească pe 
toți românii, nu doar o pătură subțire de 
privilegiați. Multe lucruri s-au schimbat 
în bine în ultimii cinci ani, dar nu e de 
ajuns. Să nu fi candidat ar fi însemnat 
să abandonez proiectul României mo
deme. Mă uit la contracandidații mei și, 
cu regret o spun, am văzut că nu se gân
desc la viitor și au prea puține proiecte. 
Unii dintre ei nu au nimic de spus, alții 
candidează doar pentru a apăra privile
giile unei clientele. Mă îngrozește gân
dul că România ar putea să ajungă pe 
mâinile lor. România s-ar putea în
toarce în timp sau, în cel mai bun caz, 
ar rămâne pe loc cu președinți ca 
Geoană sau Antonescu.

Reporter: Dumneavoastră sun
teți mulțumit de ce ați realizat în timpul 
primului mandat?

Traian Băsescu: Nu. Nu sunt 
mulțumit. Am făcut tot ce a ținut de pu
terile pe care mi le dă legea dar rămân, 
încă, lucruri importante de făcut. Am fi 
putut avea o Constituție modernă după 
acești cinci ani, o justiție mai eficientă, 
care să lucreze egal în folosul tuturor 
românilor. Românii ar fi putut simți mai 
repede efectul tăierii unor privilegii ne
meritate ale aparatului de stat, pe care 

le pltăesc din greu și din propriul buzu
nar milioane de români. Abia anul 
acesta, având un premier curajos, am 
reușit să curățăm plaga din instituțiile 
bugetare. A fost dificil, pentru că a exis
tat o inerție uriașă a politicienilor și o 
complicitate a acestora cu clientela pri- 
vilegiaților. Răul trebuie curățat din ră
dăcini, dar rădăcinile s-au prins 
puternic în anii de tranziție.

Reporter: Care credeți că sunt 
cele mai importante trei realizări, la 
care dvs. ați avut o contribuție, în cali
tate de președinte, din 2005 și până as
tăzi?

Traian Băsescu: Dacă românii 
pot circula acum liber în Europa este 
pentru că la 1 ianuarie 2007 România a 
devenit oficial membru al Uniunii Eu
ropene. Nu era ceva dat de la sine, ceva 
ce trebuia să se întâmple obligatoriu. 
Putea fi altfel. Imaginați-vă care era si
tuația, astăzi, dacă rămâneam în afara 
Uniunii Europene. în 2005 și 2006 am 
impulsionat instituțiile statului să facă 
schimbări în domenii de bază ca justi
ția, internele, agricultura și mediul. 
Fără aceste schimbări, aderarea la UE 
ar fi fost cu siguranță întârziată. Cel 
puțin 20 de înalți demnitari au fost tri
miși în judecată pentru acte de corupție 
și acest lucru a fost posibil pentru că am 
încurajat o justiție independentă, liberă 
de influența politicului. Așa ceva era 
greu de imaginat înainte de 2004. Altă 
•schimbare la care am contribuit alături 
de români e că din 2008 românii au 
putut vota oameni și nu liste, cum și-au 
dorit întotdeauna, l-am chemat pe ro
mâni în 2007 să se pronunțe la referen

dum pentru votul uninominal. Ei au 
decis și cred că vocea lor a fost auzită, 
în sfirșit, de clasa politică.

Reporter: Ați spus adeseori că 
ați făcut și greșeli în timpul primului 
mandat. La ce vă referiți mai exact?

Traian Băsescu: Da, sunt gre
șeli pe care le regret și pentru care am 
prezentat scuze românilor. înainte de 
suspendarea din 2007 am spus că îmi 
voi da demisia în cinci minute. Am eva
luat greșit situația de atunci. Cred că am 
procedat corect că nu am demisionat și 
românii s-au putut manifesta la referen
dum împotriva celor 322, alianța care a 
întors spatele românilor și se bate, și 
azi, din Parlament pentru propriile pri
vilegii. Am promulgat legea privind 
majorarea salariilor profesorilor în 
2008. Am evaluat insuficient atunci 
efectele crizei economice. Și acum cred 
că profesorii merită salarii mai mari, 
dar, din păcate, criza economică ne-a 
împiedicat să punem în aplicare legea.

„Statul e 
al cetățenilor 
și nu invers!”

Reporter: Ce este nou în pro
gramul politic pe care îl propuneți ro
mânilor în cel de-al doilea mandat?

Traian Băsescu: Noutatea pe 
care o propun e o necesitate, nu un de
ziderat fără legătură cu realitatea. în 
esență, trebuie să devenim stat euro
pean în mod practic, nu numai pe hâr
tie. Trebuie să anulăm decalajele care* 
ne despart de viața normală a unui stat 
european. Acest proiect înseamnă mo
dernizarea statului. Statul român tre
buie să coboare printre oameni iar 
oamenii trebuie să aibă acces liber și 
egal la instituțiile statului. Noi ne-am 
obișnuit cu barierele: cetățenii de o 
parte, statul și demnitarii lui de cealaltă 
parte. Trebuie să înțelegem clar: statul 
e al cetățenilor și nu invers! Un alt lucru 
necesar e creșterea veniturilor iar asta 
înseamnă creșterea productivității mun
cii. Noutățile Programului cu care mă 
prezint la alegeri sunt, prin urmare, pro
bleme de interes național, adică soluții 
care pun capăt întârzierilor, decalajelor 
și diferențelor. Pentru toată lumea, nu 
pentru un grup sau altul. De asta, Pro
gramul meu Politic e un Program Na
țional. Dacă vreți, obiectivul meu e să 
transformăm politica într-o activitate de 
interes național.

Reporter: In situația în care 
veți câștiga un nou mandat de preșe
dinte: cum credeți că va arăta Româ
nia, în 2014, la sfârșitul noului 
mandat?

Traian Băsescu: Am convinge
rea că va fi o Românie modernă, în care 
instituțiile statului funcționează și lu
crează pentru cetățean. Va fi o Românie 
cu o clasă mijlocie puternică și cu mai 
puțini oameni săraci. Cred că în 2014 
românii se vor putea bucura pe deplin 
de toate avantajele aderării la Uniunea 
Europeană: o infrastructură modernă, 
o agricultură preformantă, un sistem de 

educație care să dea fiecărui tânăr o 
șansă pe piața muncii. Doresc cetățeni 
liberi care să simtă cu adevărat binefa
cerile unei societăți democratice. Sunt 
convins că avem forța să facem din Ro
mânia lui 2014 o țară de care să fim 
mândri.

Reporter: Ce garanție vor avea 
românii că toate aceste lucruri se vor 
întâmpla. Că în 2014 vom avea o Ro
mânie modernă?

Traian Băsescu: Garanția stă în 
continuarea a ceea ce am reușit până 
acum. în ultimii cinci ani am avut 
voința să facem pași importanți înainte 
și oamenii au înțeles tot mai mult că 
acesta este drumul spre prosperitate. 
Românii îi vor sprijini pe acei lideri 
care au forța să schimbe lucrurile și să 
pună în mișcare energiile societății. 
Sunt din ce în ce mai puțini cei care vor 
să se complacă într-o situație „călduță”, 
să fie mințiți sau să se mintă pe ei înșiși. 
Oamenii sunt tot mai informați, iar do
rința lor de a schimba lucrurile în bine 
este de neoprit.

„Rețeaua celor 
ce au dat „tunuri” 
nu mai are vad”

Reporter: Primul mandat de 
președinte a fost caracterizat mai de
grabă de o permanentă confruntare a 
dumneavoastră cu instituțiile, cu Par
lamentul, cu Guvernul, cu partidele po
litice, cu mass-media. Ce se va schimba 
în atitudinea dumneavoastră? Vom 
avea aceleași confruntări?

Traian Băsescu: Nici nu cred 
că am fi reușit altfel. Atunci când vrei 
să schimbi comportamente înrădăcinate 
de zeci de ani te lovești de o rezistență 
formidabilă. Gândiți-vă la toată clien
tela privilegiată și la corupția legiferată 
de politicieni. La interesele celor care 
au dat mari „tunuri” în tranziție și care 
s-au obișnuit să facă afaceri private 
doar împotriva intereselor statului și ale 
cetățeanului. Aceștia se mobilizează în 
continuare pentru a opri cursul normal 
al schimbărilor sau măcar pentru a îl în
cetini. Dacă schimbările dorite de ro
mâni se împlinesc, rețeaua celor ce au 
dat „tunuri” nu mai are vad. Iar clica 
celor care depind de ei ar pierde toate 
avantajele pe care și le-au câștigat. 
Cred că acum roata s-a pornit și e mai 
greu de oprit. Dorința mea permanentă 
a fost să nu batem pasul pe loc. Orice 
întârziere ne costă pe toți și costă și ge
nerațiile următoare. Nu ne putem per
mite să facem din tineri o generație de 
viitori platnici. Nu e drept și nu ajun
gem nicăieri pe acest drum. Acum, de 
pildă, avem problema unui stat care 
consumă prea mult și îi pune pe tineri 
să plătească. Cum? în locuri de muncă, 
în calitatea educației și în încredere. Ce 
fel de țară e țara care își descurajează 
tinerii? Am convingerea că românii vor 
schimbări și că ei înțeleg că schimbările 
nu vin de la sine. Românii au nevoie de 
un conducător care ajută schimbarea, 
care merge în direcția cerută de nevoile 
românilor și nu se oprește.

„Ei își doreau 
să pună mâna 
pe mari companii - 
Poșta Română, 
Transgaz, 
Oii Terminal, 
să le ia pe nimic”

Reporter: De ce nu acceptați 
premierul majorității PNL-PSD- 
UDMR din parlament. L-au propus pe 
Iohannis și spun că au 65 la sută in 
Parlament.

. Traian Băsescu: Eu cred că Ro
mânia are nevoie în această perioadă de 
un premier care să aibă solide compe
tențe economice și să înțeleagă relațiile 
cu instituțiile financiare internaționale. 
Dl. Iohannis are și calități, dar nu întru
nește acest criteriu. în plus, ca Preșe
dinte, nu voi accepta niciodată să mi 
impună candidați desemnați la ceas de 
seară în sediul Grivco, cu dl. Voicu- 
lescu, Hrebenciuc, Iliescu, Geoană. Nu 
pot hotărî o mână de oameni, ale căror 
interese eu le cunosc, candidatul la 
funcția de premier. Dl. Iohannis este o 
simplă victimă a acestei consprații po- 
litico-economice. Constituția îmi dă 
dreptul să desemnez premierul și obli
gația să veghez ca instituțiile statului să 
nu fie confiscate de un grup de oligarhi. 
Am acceptat propunerea acestei majo
rități să nominalizeze un premier inde
pendent. E o concesie pe care am 
făcut-o regulii democratice de a alege 
premierul din cadrul partidului care are 
cele mai multe mandate în Parlament. 
Acest partid este acum PD-L.

Reporter: Ați vorbit adeseori 
despre mogulii de presă, i-ați criticat. 
Iar aceștia v-au acuzat adeseori de 
comportament nedemocratic, de faptul 
că puneți pumnul in gură presei. Se va 
schimba relația dvs. cu presa dacă veți 
câștiga un nou mandat de președinte?

Traian Băsescu: Aici nu e 
vorba de relația cu’ instituția presei. E 
vorba de câțiva oameni, precum Voicu- 
lescu, Vântu sau Patriciu care ar fi vrut 
să bată palma cu mine și, în acest fel, 
să pună statul să lucreze în folosul lor. 
Ei își doreau să pună mâna pe mari 
companii - Poșta Română, Transgaz, 
Oii Terminal. Vor să le ia pe nimic și să 
controleze resursele naționale. Nu le- 
am dat această ocazie. Nu am făcut ni- 
ciun compromis cu ei. Ar fi vrut să își 
aranjeze dosarele în justiție. N-am ac
ceptat așa ceva. După care au început o 
campanie furibundă în trusturile lor de 
presă, sperând că voi ceda. Frica lor cea 
mai mare acum este că voi câștiga un 
nou mandat de Președinte și planurile 
lor vor fi zădărnicite. Ei vor un stat slab 
pe care să-l mulgă de resurse și un pre
ședinte marionetă care să-i lase să con
troleze ei totul: instituțiile, economia, 
cursul de schimb, resursele naturale 
Nu am nici o problemă cu jurnaliști 
care își fac datoria. Problema e că pa
tronii au mutilat conștiința unora dintre 
ziariști, pe care i-au transformat în mer
cenari.
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“Le-aș spune românilor că știu prin ce trec și că mă doare sufletul pentru fiecare loc de 
& muncă pierdut, pentru fiecare părinte care strânge din dinți ca să dea copiilor cele

de trebuință, pentru fiecare tânăr care nu găseste de lucru.”

nu să apăr privilegiile unei clientele”
Reporter: Cu ocazia alegerilor 

prezidențiale ați convocat și un referen
dum pentru parlament unicameral și 
reducerea numărului de parlamentari. 
Adversarii dvs. v-au acuzat că încercați 
să vă creați un avantaj prin organiza
rea acestui referendum. Care sunt mo
tivele pentru care ați chemat românii la 
referendum tocmai în ziua primului tur 
al alegerilor prezidențiale?

Traian Băsescu: Și acest pas 
face parte din procesul de modernizare 
a statului. Sistemul politic, al unui stat 
modem trebuie să fie clar, eficient, ca
pabil de decizii utile și rapide. Un sis
tem politic modern trebuie, de 
asemenea, să excludă în totalitate risipa 
de bani și de timp. Reducerea număru
lui de parlamentari și de Camere ale 
parlamentului are tocmai scopul de a 
clarifica activitatea sistemului politic, 
de a o face mai eficientă și mai ușor ob
servabilă de cetățean. Avantajele unui 
sistem parlamentar cu o singură Ca
meră sunt publice, nu personale. Bene
ficiarul acestei schimbări e cetățeanul, 

i Președintele. Cei ce susțin că îmi 
creez, în acest fel, un avantaj uită că ro
mânii sunt liberi să voteze cum doresc 
la prezidențiale și cum doresc la refe
rendum. In plus, eu am insistat pentru 
îmbunătățirea sistemului parlamentar 
de multă vreme, nu de azi de ieri. M- 
am pronunțat pentru această schimbare 
încă din 2005, când rlumai de avantaje 
personale nu putea fi vorba.

Reporter: Credeți că acest re
ferendum va fi validat? Adică se vor 
prezenta jumătate plus unu dintre ro
mâni. Dacă nu se va întâmpla așa?

Traian Băsescu: Sunt convins 
că alegătorii înțeleg importanța refen- 
dumului. Ei au arătat, de altfel, de fie

re dată, că își cunosc interesele și că 
știu să își folosească votul. Chiar și re
ferendumul pentru uninominal, la care 
prezența nu a fost foarte mare, a avut 
efecte pozitive. Atunci, majoritatea 
celor ce au votat au fost în favoarea sis
temului uninominal, iar asta a trimis un 
semnal puternic pe care Parlamentul nu 
l-a putut ignora. Astăzi, avem un sistem 
de vot uninominal imperfect, dar net 
superior vechiului sistem de listă. Acest 
pas înainte a fost impus de alegători.

Cum pot fi siguri românii că vo
tând la acest referendum, ceea ce își do
resc va fi și pus în practică? 
Parlamentarii nu au niciun interes să fie 
mai puțini și nici să rămână cu o sin
gură Cameră, iar președintele nu poate 

face aceste schimbări prin puterile sale, 
îmi e imposibil să cred că, pus 

în fața a milioane de români care cer o 
schimbare, Parlamentul se va opune. 
Sunt convins că un Parlament născut 
din votul alegătorilor va ști să respecte 
votul alegătorilor. Cei aleși prin vot 
uninominal se vor gândi de două ori în
ainte de a nesocoti voința românilor. în 
fapt, Constituția spune că referendumul 
este unul din modurile prin care popo
rul își exprimă suveranitatea.

Reporter: Vorbind despre cel 
de-al doilea tur de scrutin, cine credeți 
că va fi adversarul dvs. ? Pentru că 
după cum arată sondajele de opinie 
dvs. veți fi în al doilea tur de scrutin.

Traian Băsescu: Nu cunosc nu
mele celui cu care voi lupta în turul doi, 
dar știu că va fi un adversar al statului 
deschis și un apărător al sistemului care 
conservă și înmulțește privilegiile. Asta 
mă separă de contracandidații mei și de 
asta numele și etichetele de genul „in
dependent” n-au prea mare importanță. 
Alegătorii români au experiență și nu 
mai votează nume de personaje poli
tice. Alegătorii români ai anului 2009 
votează, ca orice electorat european, 
perspective ae viitor pentru anumite 
persoane, mai precis pentru familiile lor 
și pentru generațiile care vin.

Reporter: Ați spus de curând 
că Ion Iliescu este adevăratul dvs. con
tracandidat, atunci când v-ați referit la 
Mircea Geoană. Totuși dl. Iliescu nu 
mai candidează, deși rămâne o voce 
activă și critică în această campanie. 
De ce îi acordați atât de mare impor
tanță lui Iliescu în această campanie?

Traian Băsescu: Ion Iliescu e 
adversatul meu invizibil, pentru că Ion 
Iliescu e adversarul vizibil al dezvoltă
rii României. Ion Iliescu a oprit, multă 
vreme, toate procesele care ar fi permis 
modernizarea și admiterea rapidăta Ro- 
mâneiei în Europa. E adevărat. Ion 
Iliescu nu mai candidează. De altfel, a 
candidat destul. De trei ori. în schimb, 
atitudinea lui Ion Iliescu, adică împo
trivirea la modernizare și favorizarea 
cercului de protejați, candidează prin 
interpuși.

Reporter: Criza economică i-a 
afectat destul de mult pe români în 
acest an. S-a vorbit adeseori despre 
faptul că dacă veți pierde alegerile va 
fi din cauza crizei economice. Dvs. 
chiar ați spus în repetate rânduri că ac

tuala criza este adversarul dvs. în 
aceste alegeri. Vă mențineți această 
afirmație?

Traian Băsescu: Eu cred că ac
tuala criză e cea mai importantă încer
care prin care trece statul român. El va 
trebui să arate că e în stare să își apere 
cetățenii, să asigure echilibrul pe piața 
muncii, să mențină un curs de schimb 
favorabil salariatului român și să în
toarcă dificultățile de astăzi într-o șansă 
pentru programe de investiții majore. 
Criza economică e, în primul rînd, ad
versarul românului de rând. Rolul și da
toria mea sunt să nu las această criză 
care a venit de afară să producă, în Ro
mânia, ravagiile pe care le-a produs, 
deja, în afara granițelor României.

„Proiectele
cu care mă prezint 
au cuprindere 
națională”

Reporter: Mulți oameni au fost 
șocați atunci când ați spus că nu putem 
face nimic ca să ieșim din criză. Româ
nii așteaptă însă de Ia liderii lor tocmai 
acest lucru: să îi scoată din criză. în 
plus, dvs. le-ați spus românilor în 2004 
„să trăiți bine!”

Cuvintele pe care le-am rostit 
atunci rămân în picioare dar cred că tre
buie mai bine explicate. Ce am spus 
atunci e că statul, prin programele și de
ciziile sale, poate limita efectele crizei, 
în România. Dacă vreți, situația e ase

De ce le e frică 
nu scapa.
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mănătoare cu problemele create de o 
epidemie de gripă. Noi putem și suntem 
datori să prevenim și să limităm răspân
direa epidemiei, dar nu îi putem pune 
capăt. Ea va lua sfârșit doar atunci când 
focarul din care a pornit se închide. Așa 
e și cu actuala criză economică. Trebuie 
să îi limităm efectele la minimum. Gu
vernul condus de Emil Boc a făcut asta 
cu mult curaj și a recurs la măsuri care 
au îngrădit efectele crizei. însă criza, ca 
fenomen economic O.obal, se va în
cheia când economiile mari ale lumii 
occidentale își vor reveni.

„Singurele culori 
politice sunt 
culorile naționale”

Reporter: Dvs. candidați inde
pendent cu sprijinul PD-L. înseamnă 
acest lucru o distanțare.de PD-L?

Traian Băsescu: Nu, nu e vorba 
de așa ceva. PD-L e singurul partid care 
s-a plasat alături de mine promovând 
agenda pentru modernizarea statului și 
acordându-mi sprijin atunci când for
țele care se opun modernizării au încer
cat să mă înlăture. Pe de altă parte, 
prevederile Constituției sunt clare și ele 
spun că un Președinte în funcție nu 
poate fi membrul unui partid și nu 
poate candida ca membru al unui par
tid. Candidatura ca independent spriji
nit de PD-L reflectă atât obligațiile 
prescrise de Constituție, cât și realitatea 
opțiunilor mele politice. Eu candidez pe 
o platformă mult mai largă decât un cu
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loar politic strâmt, oricare ar fi acesta. 
Proiectele cu care mă prezint au cuprin
dere națională și pot fi sprijinite de un 
partid dar nu sunt nici croite, nici des
tinate unui partid anume.

Reporter: In plan local sunt și 
primari din alte partide, PSD și PNL, 
de exemplu, care au anunțat că vă sus
țin. Ei au fost deja etichetați de parti
dele din care fac parte că sunt 
șantajabili și trădători.

Traian Băsescu: Din nou, aici 
nu e vorba de o opțiune politică. Toți 
cei care și-au declarat și își vor mai de
clara sprijinul pentru candidatura mea 
s-au declarat în favoarea unui program 
național de modernizare. Dacă au trădat 
ceva, acești oameni au trădat viziunea 
celor ce văd în alegeri o modalitate de 
întărire prin vot popular a privilegiilor. 
Singurele culori politice ale celor care 
își declară sprijinul pentru proiectul de 
modernizare a țării sunt culorile națio
nale.

Reporter: Care este mesajul pe 
care președintele României și candida
tul Traian Băsescu îl transmite români
lor acum la sfârșit de mandat?

Le-aș spune românilor că știu 
prin ce trec și că mă doare sufletul pen
tru fiecare loc de muncă pierdut, pentru 
fiecare părinte care strânge din dinți ca 
să dea copiilor cele de trebuință, pentru 
fiecare tânăr care nu găsește de lucru. 
Românii au avut un an greu, au răbdat 
și s-au bătut cu necazuri venite toate de
odată și pe neașteptate. Vreau să le spun 
însă că încercarea prin care trec nu se 
va risipi.

Sunt sigur că vine un an mai 
bun. Un an în care vom relua creșterea 
economică. Va fi începutul sfârșitului 
crizei. Ca Președinte, mi-e clar că asta 
nu e suficient. Atâtea sacrificii trebuie 
să ne învețe ceva. Avem nevoie de in
stituții corecte și stabile. Altfel, crește
rea economică o să ajungă acolo unde 
a mai fost: în buzunarul unui grup res
trâns. Criza cu care luptăm astăzi ne-a 
dat totuși ceva: șansa de a ne vedea 
exact așa cum suntem și de a lua decizii 
mari, amânate de prea mult timp. Tre
buie să modernizăm statul. Asta în
seamnă, în mod concret, o democrație 
adevărată în care toți românii să se bu
cure de prosperitate și să găsească drep
tate.

basescu.ro
distan%25c8%259bare.de
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Actorul Ethan Hawke a spus că i se pare distractiv să fie, cu ocazia 
Balului de Halloween, la Palatul Parlamentului, pe care l-a numit 
„o clădire frumoasă", fi să vadă că toată lumea este costumată.

Ethan Hawke a venit la București pentru bal
Ethan Hawke a vorbit des
pre importanța educației de 
care ar trebui să beneficieze 
toți copiii - acesta fiind unul 
din obiectivele Asociației 
„Ovidiu Rom", condusă de 
mama sa, Leslie Hawke - la 
conferința de presă ce a pre
cedat Balul de Caritate de 
Halloween, organizat sâm
bătă la Palatul Parlamentu
lui.

Actorul Ethan Hawke a vorbit 
în cadrul conferinței, ce s-a ținut într- 
o sală de grădiniță improvizată, des
pre dedicația mamei sale în 
activitatea fundației, care uimește 
toată familia, și despre faptul că este 
bucuros că are ocazia să își aducă 

propria contribuție. „Vrem să aducem 
toți copiii la școală. Dacă avem grijă 
de copii, va fi mai puțină criminali
tate”, a spus Ethan Hawke.

„înnebunit” 
după Madonna

întrebat ce crede despre Ma
donna și despre mesajul transmis de 
aceasta la concertul de la București, 
Ethan Hawke a spus că este „înnebu
nit” după Regina pop, care „trans- 
cende statutul de vedetă pop” și se 
preocupă de rasism. în concertul pe 
care Madonna l-a susținut, pe 26 au
gust, la București, ea a fost huiduită 
atunci când, între două piese, a făcut 
o pauză pentru a spune că romii - ți
ganii - suferă din cauza discriminării 
în Europa de Est, iar acest lucru o „în
tristează”. „Am aflat din presă că 

există multe cazuri de discriminare a 
țiganilor în Europa de Est și acest 
lucru mă întristează foarte tare, în 
special pentru că noi credem în tole
ranță - țigani, homosexuali, oameni 
care sunt diferiți. Toți trebuie tratați 
la fel, nu uitați asta”, a spus Ma
donna.

De Halloween 
la Parlament

De asemenea, actorul Ethan 
Hawke a spus că i se pare distractiv 
să fie, cu ocazia Balului de Hallo
ween, la Palatul Parlamentului, pe 
care l-a numit „o clădire frumoasă”, 
și să vadă că toată lumea este costu
mată. El însuși a venit îmbrăcat la 
eveniment într-un costum cu redin
gotă și joben. „Vă mulțumesc că m- 
ați primit. Este o onoare să fiu aici”,

a mai spus Ethan 
Hawke, precizând 
și faptul că Româ
nia este o „țară fru
moasă” și „atât de 
diferită” de locul în 
care a crescut el. 
Ethan Hawke, de 
două ori nominali
zat la premiul 
Oscar, va filma 
anul viitor un spot 
TV prin care va 
susține campania 
inițiată de Asocia
ția „Ovidiu Rom”.

Fondurile 
strânse la Balul de 
Caritate de Hallo
ween: Ediția glo
bală, care- a avut
loc sâmbătă, la Palatul Parlamentului, 
vor permite Asociației „Ovidiu Rom"

să continue eforturile de a aduce fie
care copil din România la școală.

Cindy Crawford nu ar fi ajuns manechin astăzi

Fostul top-model american Cindy 
Crawford, în vârstă de 43 de ani, a de
clarat într-un interviu acordat unei re
viste germane că nu ar putea fi un 
manechin-vedetă în perioada actuală, 
din cauza criteriilor în vigoare referi
toare la dimensiunile modelelor.

„în 2009 nu aș mai fi putut deveni top- 
model. Par mult prea sănătoasă”, a declarat fostul 
star al podiumurilor de defilare din anii '80 - '90. 
„O tendință o înlocuiește pe alta. Un fizic precum 
al meu, cu sâni, coapse normale și partea supe
rioară a brațelor bine muscularizată, nu ar fi căutat 
în perioada actuală”, a adăugat celebrul model 
american.

Lumea modei este acuzată tot mai mult că 
le împinge pe tinerele fete către anorexie, din 
cauza criteriilor fizice extrem de severe, care 
impun tiparul unei siluete foarte slabe, în timpul 
ședințelor de recrutare a viitoarelor manechine.

Brigitte contra Chanel

Recent, revista germană „Brigitte” a anun
țat că pentru a se delimita de această tendință, va 
renunța, începând din 2010, să mai prezinte ma
nechine profesioniste atât în paginile revistei, cât 
și pe site-ul ei oficial, preferând fotografiile cu 
manechine amatoare.

Karl Lagerfeld, celebrul stilist al casei 
Chanel, a râs de această inițiativă, declarând că 
„nimeni nu dorește să vadă femei grase” în lumea 
modei, o lume „a viselor și a iluziilor”, prin exce
lență, în opinia sa.

Cindy Crawford, celebră pentru alunița de 
deasupra buzei superioare, a prezentat diverse 
creații vestimentare pentru toate marile case de 
modă și a pozat pe copertele a sute de reviste de 
modă de-a lungul carierei sale de top-model. Ea a 
Ocupat poziția a treia în clasamentul „40 Hottest 
Hotties of the 90s”" alcătuit de postul VH1. Suc
cesul repurtat în cariera de model a transformat-o 
într-o celebritate și i-a adus numeroase contracte 
publicitare, roluri în filme pe marile și micile 
ecrane, dar și calitatea de purtătoare de cuvânt a 
mai multor organizații umanitare.

Căsătorie la Castelul lui Dracula
Doi tineri din Statele Unite ale Americii s-au 
căsătorit, în noaptea de vineri spre sâmbătă^ 
de Halloween, la o petrecere care a avut loc 
la Castelul Draculă din Munții Bârgăului și 
la care au participat peste 120 de turiști ame
ricani și sârbi.

„Eu și proaspăta mea soție suntem fani ai 
romanului „Dracula” scris de Bram Stoker. Plă- 
nuim de mult să venim să vedem locurile despre 
care am citit în carte. Și ne-am spus atunci de ce 
să nu ne căsătorim la castel? Așa că am devenit soț 
și soție ca să ne putem aminti toată viața de acest 
moment special. Prietenii noștri sunt costumați ca 
de bal, doar suntem oaspeții lui Dracula, nu-i 
așa?”, a spus Michael Brown, îmbrăcat în costum 
de cavaler. La rândul său, Laura, care purta o ro
chie neagră, a spus că nu se teme că Dracula o va 
dori de mireasă fiindcă și-a luat măsuri de precau
ție. „Am avut grijă să îmi pun usturoi în corset. în 
plus, îl mai am și pe tânărul meu soț alături, un ca
valer gata să lupte chiar ș* cu vampirii”, a spus tâ
năra, râzând.

Se fac bani frumoși de pe 
urma lui Bram Stoker

Cei 120 de turiști americani și sârbi au 
făcut un tur prin toată țara, pe la Castelul Bran și 
alte locuri de care este legat numele Contelui Dra- 

cula. Ei au vizitat și Hotelul Coroana de Aur din 
Bistrița, al cărui nume apare în romanul lui Bram 
Stoker - „Dracula”, apărut în 1897. în acest hotel 
din Bistrița, scrie autorul romanului, a poposit 
avocatul Jonathan Harker, înainte de a pleca spre 
castelul contelui vampir.

Bram Stoker a fost regizor de teatru, mem
bru al Asociației Parapsihologice „Golden Dawn”, 
din Londra, un cercetător al vampirismului de 
obârșie irlandeză și hindusă. Personajul principal 
al romanului său, tipărit în milioane de exemplare, 
este un vampir, Contele Szekler, poreclit Dracula. 
Acțiunea romanului se desfășoară în ținutul Tran
silvaniei. Atât descrierile care privesc orașele Cluj- 
Napoca și Bistrița, Pasul Bârgău (denumit în 
prezent Tihuța - n.r) din Carpați, trecătoare care 
unește Transilvania de Moldova, cât și descrierile 
altor locuri respectă întru totul realitatea.

în anii '80, după ce a lecturat romanul, Ale
xandru Misiuga, pe atunci director al turismului 
bistrițean, a denumit un hotel nou construit în ora
șul Bistrița „Coroana de Aur”, așa cum apare în 
romanul lui Bram Stoker, iar pe cel din Pasul Ti
huța - „Dracula”.

Pentru acest gest, o asociație din Londra a 
„draculiștilor” l-a numit Baron al Casei Dracula și 
i-a oferit însemnele ei, un inel cu cap de mort. în 
fiecare an, de Halloween, cele două hoteluri sunt 
pline cu turiști veniți mai ales din SUA să petreacă 
o noapte pe meleagurile care apar în cartea lor pre
ferată.
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înnobilarea celor opt noi cavaleri a fost făcută de către Priorul Transilvaniei, Maramureșului, 
Crișanei și Banatului, Cavaler Mare Cruce Florin Horvath, asistat de Ballivul Maramureșului 
Alexandru INicolici, Cavalerul purtător de spadă Florea Posteucă și alți 20 de templieri.

Templierii au descălecat la Baia de Criș
Vineri seara, biserica mănăsti
rii franciscane de la Baia de 
Criș a devenit neîncăpătoare 
pentru mulțimea de invitați și 
curioși care au dorit să parti
cipe la ceremonia de înnobi
lare organizată de Ordinul 
Suprem Militar al Templului 
din Ierusalim (ORDO SUPRE- 
MUS MILITARIS TEMPLI 
HIROSOL YMITANI - 
OSMTH), mai cunoscut sub 
denumirea de Ordinul Cavale
rilor Templieri.

Sâmbătă, cavalerii templieri 
au făcut o excursie la monumente 
din Țara Hațegului și din Zarand vi
zitând bisericile de la Nucșoara, 
Sântămărie-Orlea, Densuș, Strei, 
Streisângeorgiu, Ribița. Duminică, 
au urmat Complexul de monumente 
de la Țebea, Casa Memorială Cri- 
ș și ruinele mănăstirii Vaca - Cri- 
șan, punctul final al vizitei în județ. 
Templierii au donat sume de bani 
tuturor lăcașurilor de cult vizitate.

Cavalerii înnobilați 
de Priorul 
Transilvaniei

Pentru aproape două ore, ve
chea mănăstire a fost readusă la 
viață, iar cei prezenți au putut face 
) incursiune în spațiu și timp, în Eu- 
opa medievală a veacurilor XII - 
Kill, atunci când templierii au re
prezentat unul dintre cele mai cu- 

uîe și puternice ordine 
:ălugărești militare. Ceremonialul a 
ost precedat de depunerea unei co- 
oane cu însemnele ordinului la mo- 
îumentul închinat lui Avram lancu 
lin centrul Băii de Criș. Templierii, 
nveșmântați în tunici și mantii albe 
u cruce roșie dublă, specifice ordi- 
lului, purtând torțe și, în mod sim- 
iolic, spade, au adus un omagiu 
roului cu „un mare suflet creștin”, 
;upă cum era scris pe panglica ata- 
ată coroanei. Ceremonia de înves- 
re a cuprins un serviciu divin 
usținut de trei preoți de confesiuni 

diferite: un catolic, un reformat și 
un ortodox, ca dovadă a ecumenis- 
mului pentru care militează mem
brii ordinului. înnobilarea celor opt 
noi cavaleri a fost făcută de către 
Priorul Transilvaniei, Maramureșu
lui, Crișanei și Banatului, Cavaler 
Mare Cruce Florin Horvath, asistat 
de Ballivul Maramureșului Alexan
dru Nicolici, Cavalerul purtător de 
spadă Florea Posteucă și alți 20 de 
templieri. Solemnitatea a fost mar
cată de acordurile grave de orgă ce 
nu au mai răsunat de multă vreme 
în interiorul celui mai maiestuos 
monument medieval de pe valea 
Crișului Alb. Cei prezenți au putut 
să-și satisfacă curiozitatea și au fost 
plăcut surprinși de ceremonialul or
ganizat de templieri.

Scurt istoric 
al Ordinului 
Templierilor

Ordinul Cavalerilor Săraci ai 
lui Hristos și ai Templului lui Solo
mon sau Miliția lui Hristos, denu
miri sub care au fost cunoscuți 
templierii în Evul Mediu, a fost în
temeiat la puțin timp după Prima 
Cruciadă, în anul 1118 de către 
Hugh de Payenes și alti opt nobili 

francezi cu scopul de a apăra pe 
creștinii aflați în pelerinaj spre Ieru
salim. în scurt timp ordinul a fost 
recunoscut de papalitate, iar faima, 
influența și bogăția sa au crescut 
rapid. Templierii erau cunoscuți 

pentru vitejia lor in luptă, dar ofen
siva musulmană i-a forțat să se re
tragă de pe Pământul Sfânt. în afara 
îndeletnicirilor militare, templierii 
s-au ocupat de comerț și operațiuni 
financiare ceea ce le-a permis do
bândirea de venituri utilizate în con
strucția de edificii ecleziastice. 
Datorită bogățiilor acumulate tem
plierii au devenit creditorii regalită
ții și ai nobilimii, fapt ce le-a atras 
invidia din parte puterii laice. Filip 
al IV-lea cel Frumos, regele Franței, 
a formulat o serie de acuzații la 
adresa cavalerilor templieri, cerând 
papei Clement al V-lea să desfiin
țeze ordinul. La 13 octombrie 1307, 
aproximativ 150 de cavaleri în 
frunte cu Marele Maestru Jacques 

de Molay au fost arestați. în anii 
care au urmat, mai multe sute de 
templieri au fost uciși, iar alții au 
fost torturați de Inchiziție pentru a 
răspunde acuzațiilor de blasfemie, 
idolatrie sau satanism. Ordinul tem
plier a fost decapitat prin arderea pe 
rug a lui Jacques de Molay, la 18 
martie 1314. în timpul supliciului 
Marele Maestru i-a blestemat pe 
papă și pe rege, chemându-i la Ju
decata divină în mai puțin de un an, 
ceea ce s-a și întâmplat. Bunurile 
templierilor au fost preluate de către 
puterea laică sau de alte ordine că
lugărești. Ordinul templierilor s-a 
retras în anonimat până la 1705. De 
atunci sunt admise și femei în ca
drul ordinului sub denumirea de 
Doamne ale Templului. Astăzi, 
Mare Maestru și Principe Regent al 
OSMTH este Dom Fernando Cam- 
pello Pinto Perreira de Sousa Fon
tes.

Templierii 
în România

OSMTH se consideră moște
nitorul și continuatorul legitim al 
tradițiilor și spiritului Ordinului

Templului înființat în 1118. Ordinul 
templierilor cuprinde Sergenți, Scu
tieri, Doamne ale Templului și Ca
valeri, organizați în Comanderii, 
Ballivate și Priorate, structurate pe 
criterii geo-istorice. Primii Cavaleri 
români au fost învestiți și înnobilați 
la Paris în primăvara anului 2003 de 
către templierii francezi. în prezent 
organizația templieră din România 
a atins rangul de Mare Priorat Ge
neral Magistral aflat sub conduce
rea Cavalerului Mare Cruce Dan 
Vasiliu. Scopul declarat al templie
rilor este de a milita pentru extinde
rea credinței creștine, de a practica 
acte de milostenie și de a încuraja 
acțiunile caritabile în sprijinul celor 
oprimați și neajutorați.

Cătălin Rișcuța
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Cimitirele au fost luate cu asalt de creștinii veniri să viziteze mormintele 
rudelor și prietenilor trecuți în neființă. Monumentele funerare sunt pregătite 
din timp, sunt curățate și împodobite cu flori

Ziua Morților și afacerile celor vii
Pe 1 Noiembrie se sărbătorește 
Ziua Morților sau Ziua tuturor 
Sfinților. Semnificația acestei 
zile se regăsește în spiritualita
tea Bisericii Romano-Catolice. 
Potrivit credinței catolice, în 
această zi o parte din sufletele 
celor morți, cei care nu au fost 
nici sfinți, nici damnați, ajung 
în Purgatoriu, unde se curăță 
de păcate pentru a putea intra 
în Rai

De ani buni, această tradiție 
a Zilei Morților a fost preluată și de 

„în această zi se face pomenirea celor dragi, trecuți în neființă. 
Nu este un rit ortodox, este preluat de la catolici. Obiceiul s-a împă
mântenit însă și la ortodocșii, din cauza conviețuirii și a famililor 
mixte. Noi, ortodocșii, sărbătorim Ziua Morților în Săptămâna Lumi
nată, după învierea Mântuitorului, dar rugăciunea este primită în orice 
zi a anului”, ne-a spus Părintele Petre Stanciu.

ortodocși, cu toate că aceștia își ser
bează morții în Săptămâna Lumi
nată, săptămâna cea dintâi după 
Sfintele Păști, când porțile Raiului 
se deschid tuturor sufletelor reținute 
în prinsoarea Iadului.

Obiceiuri creștinești 
și mai puțin 
creștinești

Cu ocazia acestei sărbători a 
morților, cimitirele au fost luate cu 
asalt dc creștinii veniți să viziteze 
mormintele rudelor și prietenilor

trecuți în neființă. Monumentele fu
nerare sunt pregătite din timp, sunt 
curățate și împodobite cu flori. Pen
tru cei morți se țin slujbe de pome
nire, se aprind lumânări sau candele 
și se împart doritorilor participant 
colaci, colivă și cozonac. Pelerina
jul credincioșilor la morminte e.«.e 
prilej de adevărată bucurie pentru 
cei nevoiași. Aceștia sunt nelipsiți 

de la porțile cimitirelor în asemenea 
ocazii, ca să se asigure că pomana 
pentru sufletelor celor morți o să fie 
primită de cine trebuie și are ne
voie...

Nici comercianții ambulanți 
de lumânări, candele, flori și co
roane nu puteau scăpa o asemenea 
afacere. Postați la intrarea în cimitir, 
cu marfa pe tarabe improvizate sau 

de-a dreptul din portbagajul m. .- 
nii, aceștia profită că lumea nu prea 
se uită la bani în asemenea împreju
rare și scot un câștig de pe urma 
celor morți, prin intermediul celoi 
vii...

Irina Năstase

Au intrat „Step by Step” în poveste 
prin Carnavalul Toamnei

milor de basm. Sub costumele de sărbătoare, mi
cuții elevii ce își desfășoară activitatea în alter
nativa educațională „Step by Step” își 
ascundeau emoțiile, intrând în pielea personaje
lor ca niște adevărați eroi. Pentru ca bucuria 
acestui „Carnaval al Toamnei” să fie simțită de 
fiecare elev din școală, elevilor dc la „Step by 
Step” Ii s-au alăturat și colegii lor care învață în 
cadrul programului de învățământ tradițional. 
Invitații speciali ai „Carnavalului Toamnei” au 
fost părinții, dar și Dana Popa, directorul școlii, 
care a fost impresionată dc eveniment și de im
aginația de care au dat dovadă copiii în alegerea 
și confecționarea costumelor. „Carnavalul 
Toamnei” a fost organizat dc comisia claselor 
„Step by Step” și se află la cca de a patra ediție 
și (după cum spun chiar școlarii) a fost un prilej

de relaxare.

Maria Florescu

Fantome, zâne, vrăjitoare, spiriduși, Batman, 
Robin Hood și încă multe alte personaje legen
dare și de desene animate au împânzit Școala 
„Andrei Șaguna”, din Deva, la 
sfârșitul săptămânii trecute. „Car
navalul Toamnei” a dus copiii pe 
tărâmul imaginației, într-o atmos
feră mirifică, având ca decor bos
tanii „sculptați” cu multă dibăcie 
de elevii Școlii „Andrei Șaguna”.

Toate personajele s-au hotărât să 
sărbătorească venirea toamnei printr-un 
carnaval marcat de o paradă a costume
lor, așa că - pentru câteva ceasuri - 
școala a devenit un târm fascinant al lu

Moartea vine cu prioritate 
pe sens invers

Pe DN 66, în direcția Petroșani - Hațeg, în după-masa zilei de joi, Lu
dovic M., de 39 de ani, din Hunedoara, conducând o autoutilitară, a ințrat în 
coliziune frontală cu autoturismul condus din sens opus de Moni C., de 52 
ani, din Petroșani. Impactul s-a produs în urma neacordării de prioritate a șo
ferului autoutilitarei, la indicația semnului „Prioritate pentru circulația din 
sens invers”, pus pe sectorul de drum aflat în reabilitare. Accidentul a cauzat 
moartea conducătorului auto Moni C. și rănirea gravă a pasagerului aflat în 
autoturism. Sorin B., de 41 de ani, din Petroșani.

Fraieriți cu locuri de muncă în Italia

Ziua de joi a fost ziua în care patru bărbați cu vârste cuprinse între 23 
și 35 de ani, din Petroșani și Lupeni, și-au dat seama că au fost victimele unei 
înșelăciuni. Aceștia au sesizat Poliția municipiului Petroșani deoarece au fost 
păcăliți de loan M., de 25 de ani, din Petroșani. Bărbatul a pretins ca fiecare 
să îi dea câte 580 lei în schimbul promisiunii că vor primi locuri de muncă cu 
contract legal, în Italia. Investigațiile făcute de către polițiști arată că Ioan M. 
obișnuia să-și găsească „clienții” cu ajutorul unui anunț publicitar postat la 
rubrica „locuri de muncă”. Contactat fiind de cei interesați acesta a luat banii 
de la fiecare persoană și a dispărut de la domiciliu fără a-și respecta cele pro
mise. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de în
șelăciune.

Minori fugiți de acasă

O tânără de 15 ani din Vulcan a plecat de acasă fără înștiințarea părin
ților. Mama acesteia, Veronica P., de 54 de ani, îngrijorată fiind de dispariția 
fetei, a alertat Serviciul de Urgență 112. Polițiști au găsit-o pe minoră în stația 
CFR Simeria. în urma cercetărilor poliției s-a constatat că minora intenționa 
să ajungă, împreună cu prietenul său, în Livezeni, unde băiatul are domiciliul. 
Fata a fost internată în Centrul de Plasament în Regim de Urgență al Minorilor 
Deva ca mai apoi să fie încredințată mamei.

Dispărut în data de 10 octombrie de la domiciliul său din orașul Ul- 
meni, județul Maramureș, și dat în urmărire națională din data de 14 octom
brie, minorul D.V., de 15 ani, a fost găsit miercuri în gara Simeria, de către 
polițiști serviciului TF Hunedoara. Acesta a fost predat polițiștilor Orașului 
Ulmeni, iar mai apoi părinților.-

Georgiana Giurgiu
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Blair se bucură de sprijinul deschis al premierului Gordon Brown și al ministrului 
- - de Externe David Miliband, în timp ce liderul opoziției conservatoare,

David Cameron, pare să nu excludă ideea.

România îl susține pe Tony Blair la UE
România este una dintre țările euro
pene mici despre care se consideră 
că i-ar fi recunoscătoare fostului 
premier britanic Tony Blair pentru 
sprijinul acordat în vederea aderării 
la UE și, din acest motiv, ar putea 
susține candidatura acestuia la pre
ședinția UE. România, alături de 
Slovacia, Lituania și Letonia, fac 
parte dintr-un grup de state din blo- 
'cul estic care l-ar putea susține pe 
Blair.

Susținere din Est și Vest

Și premierul polonez Donald Tusk este 
de așteptat să-l susțină pe Blair, deoarece îi ad

miră acestuia „charisma și profilul global”.
Făcând o sinteză a poziției statelor UE 

în legătură cu candidatura fostului premier bri
tanic, în Marea Britanie, Blair se bucură de 
sprijinul deschis al premierului Gordon Brown 
și al ministrului de Externe David Miliband, în 
timp ce liderul opoziției conservatoare, David 
Cameron, pare să nu excludă ideea, în pofida 
opoziției fățișe a altor membri ai conducerii 
partidului. Cancelarul Angela Merkel, inițial 
deschisă în privința ideii de a-1 susține pe Blair, 
pare să fi devenit mai reținută în ultimele săp
tămâni, în condițiile în care mulți politicieni 
germani înclină spre desemnarea unui preșe
dinte UE provenit dintr-o țară mai mică. Pe de 
altă parte, președintele francez, Nicolas Sar
kozy, a declarat vineri că Franța și Germania 
au convenit să susțină același candidat la pre
ședinția UE, urmând să-și anunțe opțiunea „la 
momentul potrivit”.

Blair, „omul lui Bush”

Premierul italian, Silvio Berlusconi, ră
mâne cel mai ferm adept al lui Blair, însă pu
blicul italian este mai puțin convins. Nici 
sprijinul inițial al prim-ministrului spaniol Jose 
Luis Rodriguez Zapatero nu mai pare sigur, 
după ce presa de la Madrid a scris că acesta îl 
va sprijini în cele din urmă pe omologul său 
olandez Jan Peter Balkenende. Cancelarul aus
triac Wemer Faymann s-a declarat sceptic în 
legătură cu candidatura lui Blair, invocând re
lațiile prea apropiate ale acestuia cu fostul pre
ședinte american George W. Bush. Belgia, 
Olanda și Luxemburgul au indicat în mod clar 
că doresc un președinte care să nu eclipseze 
rolul țărilor mici, favoriții lor fiind fostul pre
mier belgian Guy Verhofstadt și actualul prim- 
ministru olandez Jan Peter Balkenende.

La Copenhaga UE a ajuns la un acord

liderii țărilor Uniunii Euro- 
■. .e au ajuns la un acord, vi
neri, asupra unui mandat 
?omun de negocieri în vederea 
iummitului de la Copenhaga 
irivind schimbările climatice, 
trevăzând un obiectiv de aju- 
or financiar pentru țările să
race, dar fără să indice o sumă 
i contribuției lor, fapt ce a 
itras criticile ecologiștilor. 
Există un acord”, a declarat 
^reședința lituaniană, Dalia 
Irybauskaite, la încheierea în- 
âlnirii de la Bruxelles a șefilor 
le stat și de guvern din Uui
mea Europeană asupra aces- 
ui subiect

*

Cel mai disputat punct viza aju- 
>rul ce urmează să fie acordat țărilor 
trace pentru a lupta cu efectele încăl- 
irii globale și adaptarea economiilor 
cestora. Ei au refuzat, în această etapă, 
i stabilească valoarea contribuției 
male a Uniunii, în așteptarea rezulta- 
:lor summitului mondial din decem- 
rie, de la Copenhaga, asupra protecției 
imei.

Compromis 
pentru Est

Țările UE au ajuns la un com- 
•omis, astfel încât statele din Europa 

de Est, care erau reticente față de un an
gajament, să aibă posibilitatea să con
tribuie mai puțin, în cadrul Uniunii, 
decât țările mai bogate, din Europa de 
Vest. Sau ca acestea să aibă posibilita
tea să obțină compensații, conform unui 
diplomat. „UE are un cuvânt greu la 
masa negocierilor și trebuie să ser
vească drept model pentru alții”, a de
clarat premierul suedez Fredrik 
Reinfeldt. „Putem de acum înainte să 
privim restul lumii direct în ochi”, a 
precizat președintele Comisiei Euro
pene, Jose Manuel Barroso.

„Săptămâna viitoare, ne vom 
deplasa, alături de Fredrik Reinfeldt, la 
Washington și îi vom spune lui*(Ba- 
rack) Obama: suntem pregătiți, să cola
borăm”, a adăugat el, făcând referire la 
summitul UE - Statele Unite de marți.

100 de miliarde 
pentru combaterea 
încălzirii globale

Uniunea Europeană a fixat un 
plafon de 100 de miliarde de euro pe an 
pentru finanțarea țărilor cele mai să
race, în scopul de a le ajuta să gestio
neze efectele încălzirii climatice în 
perioada'2013 - 2020. O problemă ce a 
devenit prioritară în negocierile clima
tice la nivel mondial. Din acest total, 
Europa evocă o sumă cuprinsă între 22 
și 50 de miliarde de euro pe an pentru 
alocarea finanțării publice necesare și 
cea de la cinci până la șapte miliarde de 
euro pe an pentru susținerea creșterii 

economice în perioada 2010-2013.
Nu a fost decisă însă contribuția 

Uniunii Europene. Germania, Franța și 
Italia au refuzat să facă estimări. Acest 
țări vor ca alte mari puteri să ia măsuri 
în acest sens, iar contextul crizei buge
tare nu este potrivit pentru promisiuni 
generoase.

Președinția Uniunii Europene 
vrea să se înhame la o muncă de con
vingere la nivel mondial. „Nicio țară nu 
vrea să plătească pentru (summitul de 
la) Copenhaga”, a declarat ministrul 
polonez însărcinat cu Afacerile euro
pene, Mikolaj Dowgielewicz. „Cunoaș
teți vreun chinez care vrea să plătească 
pentru Copenhaga? Numai UE vrea să 
plătească”, a menționat el. „Nu trebuie 
să cădem în naivitate. Ceea ce facem nu 
este un cec în alb. Nu acționăm decât în 
fața unor angajamente”, a menționat 
Barroso.

Acord doar până 
e vorba de bani

Cancelarul german Angela Mer
kel, care a fost foarte prudentă la Bru
xelles privind clima, a minimizat 
așteptările cu privire la summitul de la 
Copenhaga. „Am devenit realiști (...) în 
prezent se vorbește despre ajungerea la 
un acord numai asupra unui cadru po
litic”, a declarat ea. Acordul intern din 
Europa, card a fost încheiat vineri, a 
fost laborios, au explicat mai multe de
legații. „Sunt mulțumit, dar se poate 
face mereu mai mult”, a afirmat pre
mierul belgian Herman van Rompuy, 
care pledează alături de alte țări pentru 
un acord cu obiective mai ambițioase. 
Grupul ecologiștilor din Parlamentul 
European a denunțat un „rezultat catas
trofal privind clima”, acuzând președin
ții și premierii că nu și-au transformat 
promisiunile în acțiuni.

Acest refuz de a clarifica pro
blema sumei denotă diviziuni profunde, 
privind distribuirea contribuțiilor desti
nate sprijinirii țărilor sărace, între estul 
și vestul Europei. Primele se opun ideii 
ca nivelurile de emisii de dioxid de car
bon să fie criteriul principal de reparti
zare, deoarece acestea poluează mai 
mult, și cer ca nivelul de dezvoltare să 
se numere între priorități.

ISă ne amintim 
de Căderea Zidului

Helmut Kohl, George Bush și 
Mihail Gorbaciov se întâl
nesc sâmbătă, la Berlin, pen
tru a participa la o serie de 
evenimente dedicate împlini
rii a 20 de ani de la Căderea 
Zidului Berlinului 
Fostul cancelar german Hel
mut Kohl, în vârstă de 79 de 
ani, fostul președinte ameri
can, în vârstă de 85 de ani, și 
fostul lider sovietic, în vârstă 
de 78 de ani, se vor întâlni cu 
actualul șef al guvernului 
german, Angela Merkel, pen
tru a împărtăși amintiri des
pre toamna anului 1989, în 
cursul unei mese rotunde 
care va avea loc sâmbătă, în
aintea celebrării de la 9 no
iembrie.

Evenimentul este organizat la 
Friedrichstadtpalast, în fostul Berlin 
de Est. Sâmbătă seara, cei trei foști li
deri vor fi oaspeții grupului de presă 
Springer, care editează cotidianul po
pular „Bild” și ziarul conservator 
„Die Welt”. Axel Springer, care și-a 
instalat grupul de presă într-o replică 
a Zidului Berlinului, și-a pus ziarele 
în slujba reunificării și a luptei împo
triva comunismului.

Pentru aniversarea propriu- 
zisă a evenimentului, la 9 noiembrie, 
Mihail Gorbaciov și fostul lider al 
opoziției anticomuniste poloneze 
Lech Walesa vor merge, împreună cu 
Angela Merkel și alți martori ai epo
cii, la fostul punct 'e trecere din Bor- 
nholmer Strasse, primul care a fost 
deschis în seara de 9 noiembrie 1989.

Manifestări 
de „Sărbătoarea 
Libertății”

„Sărbătoarea Libertății” va în
cepe printr-un concert în aer liber al 
orchestrei Operei din Berlin, sub ba
gheta dirijorului Daniel Barenboim, 
desfășurat la Poarta Brandeburg. în 
cursul serii, mii de piese de domino 
din polistiren, cu o înălțime de 2,5 
metri, vor fi dărâmate în mod simbo
lic, pe o lungime de doi kilometri, în 
plin centrul capitalei germane. Orga
nizatorii speră ca pe lungimea „zidu
lui” șă se strângă sute de mii de 
spectatori.

La eveniment sunt așteptați 
premierul britanic Gordon Brown, 
președintele rus, Dmitri Medvedev, și 
liderul francez, Nicolas Sarkozy. Pre
ședintele american Barack Obama nu 
va fi prezent, însă va fi reprezentat de 
secretarul de Stat Hillary Clinton.
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S-a născut In lași, pe 12 decembrie 1978. Ur
mează un liceu cu profil pedagogic, pentru ca la 
sfârșitul Iul să-și facă o carieră de educatoare. Tn 
ultimul an se răzgândește și se transferă la un alt 
liceu, cu scopul de a urma mai departe Facultatea 
de Drept din lași, lucru care se și întâmplă.

în timpul facultății, își ia diferite Joburi: ospătăriță, 
promoter la diferite branduri, până când i se face 
oferta de a poza pentru un catalog de lenjerie inti
mă, ofertă pe care Monica o accepta.

în primul an de facultate, își reprezintă univer
sitatea la concursul “Miss Transilvania” și încheie 
un conmtract cu agenția de modele MRA.

Debutează în televiziune făcând reclame la di
verse branduri. Visul de a lucra în televiziune 
devine real în cel de-al treilea an de facultate când 
B1 Tv îi oferă postul de prezentatoare tv pentru 
emisiunea “La strada”.

Monica apare în lumina reflectoarelor din ce în 
ce mai des, iar chipul său este văzut pe mai toate 
coperțile revistelor glossy. Succesul îi crește 
exploziv și curând are propriul show de televiziune 
de jumătate de ora.
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Glasul publicitate
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ANUNȚ PUBLIC
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Agenția pentru Protecția Mediului Hune
doara și SC VALONES SRL, titular ai proiectului, 
anunță depunerea documentației tehnice în vede
rea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul 
“Pensiune turistică - PIATRA ROȘIE - cu dotări 
aferente”, situat în comuna Boșorod, sat Luncani, 
nr.72 N, 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.

ANUNȚ PUBLIC
9

SC CRYSTAL CLEAN SRL cu sediul în lo
calitatea Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, bl. 
16/1, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Spălarea și curățarea uscată a textilelor, 
hainelor și lenjeriei”, situat în localitatea Hune- 

nara, nr.16/1, jud.Hunedoara.

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

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

Mică 
publicitate 

închiriez urgent spațiu comercial,
2500 mp, în Deva, 

pentru producție sau depozit, 
are toate utilitățile

9

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.9

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.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

9

GLASUL
HUNEDOAREI

Alegerea perfectă!

Ai nevoie
de Glasul

Hunedoarei

Informații la telefon:
9

0771 677 031,
0723 071 792, 0743 058 798

TALON DE MICA PUBLICITATE

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

Bonus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 

alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
anunțuri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
sațiu publicitar, dimensiuneal/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

I

! (text maxim 50 de cuvinte)

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 Iei

î Nume....................................... Prenume.....................................
■ Strada.............................................Nr...... Bl...............Sc..........
I Ap.....Localitatea.................................Județul............................
î C.I. seria..............nr...................................................................
•

I Eliberat de..................................................................................
! DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
I
I

1

I Semnătura

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

■ Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
! Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l
j și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din ;
I centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
■ Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme Ia 48 de ore de la depunerea >
■ lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, I
■ cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- I
I ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)
L_____ _______________________ j
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fi/REVELION 2010 STE AL A MUREȘULUI
r
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PAC HE I SERMCH CE C AZ ARE 3 SC 
(intrare 30.12,2009 ieșire 02.01.2010) 
Pensiune completa cu
MASĂ H MIVX DEREXEJJOS 
și CISĂ IeSIIX X is 01.1)1.2010 
(acces gratuit Fa piscina și sauna interioară)

PRE I 600

PAC HE I SERVICII REA EEION - fără cazare 
Include MASA I ESHX X DE REV EiJON 
și ( I VX FES PIVĂ ÎS 0E01.2010

PRE I 200 ron pers Antrenul em dvi^urar 
de orchestră dt muzică 

si soli fii vocali.

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

Pe-ntru ca/are
t.ariful este dc ron pers 
cameră, zi hotelieră

IRE( ERE X î\ NOI E \N 
X X FI MARC X'I X 
CE l N ERI MO< 

EOG DE XR7IE1C II
4

Complexul 
turistic

Vinde d 
în centri

lin stoc agresate de balastieră 
în cantități foarte mari

UiMțMMfU proțî IMOM/hk 
Hlflp, concesX^HXfl KxtXO'fmmpfcț;

.p»lKu MxWtM.gwnpreț: 
ipitX ți toftx S -16 mm preț: 

fofixi și tortxi 16-31 mm preț;

Prețurile jiu tonțin TVA

fsrooid/to I
îî,OOIei/to I
ft,OOtel/to I

| Banțrti comnnX fi Informații na |

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

rSalâ de conferințe de 45 de 
locuri, dotatâ cu videoproiector 
și Internet de mare viteză 

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

' iSaună

Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală de peste 
100.000 de metri pătrați pentru 

■ pescuit crap, somn și șalău.
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