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Preasfintitul Gurie 
a ajuns la Deva

ADMINISTRAȚIE

Prefectul a dispus un control
Spitalul din Hațeg

Prefectul de Hunedoara, Dorin Gligor, și reprezen
tanții asistenților medicali care au fost luni în greva 
foamei la Spitalul Orășenesc Hațeg s-au reîntâlnit ieri 
la Deva, în cadrul unei conferințe de presă organizată 
la sediul Prefecturii.

Conducerea spitalului i-a ignorat, în schimb pre
fectul de Hunedoara și reprezentanții Direcției de Să
nătate Publică (DSP) și Uniunii Județene SANITAS 
au fost luni în Hațeg pentru a încerca soluționarea pro
blemei.

Templierii îl „revendică”
pe Avram Iancu

MONDEN PAGINA 6 £

Primul hotel în spațiu 
va fi deschis în 2012

Băsescu cere părerea 
românilor prin referendum

Referendumul președintelui Băsescu îi costă 
pe români doar 6.107.000 lei. în comparație cu refe
rendumul organizat în 2007, privind introducerea vo
tului uninominal, când s-au cheltuit 47.349.000 lei din 
Fondul de rezervă bugetară pus la dispoziția Guver
nului.
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„Votul ilegal înseamnă 
închisoare!”

Periodic, istoria își revizuiește vi
ziunea asupra vieții și acțiunii unor 
personalități care au avut un rol deter
minant în destinul națiunilor, în funcție 
de sursele istorice care ajung pe masa 
de lucru a specialiștilor. De cele mai 
multe ori aceste surse sunt la îndemâna 
tuturor, cum s-ar zice ,,la vedere", dar 
ele sunt ignorate fie voit, fie din nești
ință, pe principiul „mulți văd, puțini 
pricep

Nu întâmplător Templierii care au 
descălecat, săptămâna trecută, în Țara 
Zarandului au ținut să omagieze, prin 
depunerea de coroane de flori, „ un 
mare suflet creștin ", cu trimitere di
rectă la Crăișorul Munților. Cavalerii 
Templieri, conduși de Priorul Florin 
Horvath, au lăsat să se înțeleagă că 
Avram Iancu ar fi făcut parte din ordi
nul Templierilor. Ei susțin că însemnele 
de pe piatra așezată pe mormântul lui 
Avram Iancu aparțin Ordinului Cava
lerilor Templieri, iar aceasta ar fi o do
vadă a faptului că „inițiații" de la 
începutul veacului XX aveau știință 
despre activitatea de templier a Crăi- 
șorului.

Editorial de Bogdan Barbu
mai tăia cu topoare din piatră și se mai 
ara cu plugul de lemn...

Dincolo de șocul și de perplexita-

Liberte, Egalite, 
Fraternite...

Când Ciu En Lai a fost întrebat ce pă
rere are despre Revoluția Franceză de la 1789, 
politicianul asiatic a șocat printr-un răspuns 
complet neașteptat pentru un european: „E 
prea devreme pentru a trage o concluzie”. 
Adică, la nici două sute de ani de la eveni
ment, el nu putea (sau nu voia...) să spună cu 
exactitate ce a adus Revoluția franceză. E 
drept, gândirea orientală folosește altă măsură 
de timp decât cea occidentală pentru istorie, 
poate și pentru că în China se scriau tratate de 
metalurgie pe timpul când în Europa încă se

tea pe care răspunsul asiaticului le pro
duc europeanului, entuziasmul pe care 
intrarea în forță a'poporului francez în 
Bastilia îl produce unui cititor pasionat 
de istorie scade proporțional cu aflarea 
numărului real al celor eliberați cu acel 

prilej. Pentru că în Bastilia, simbolul oprimării 
și al absolutismului monarhic francez, pe 14 
iulie 1789 nu se mai aflau închiși decât șapte 
oameni (după alte surse, doar patru), dintre 
care nici unul nu era deținut politic. Doi falsi
ficatori, un hoț și un individ care a pretins că 
este Iisus Hristos înseamnă un bilanț tare sărac 
pentru Revoluția despre care se spune că a 
deschis istoria europeană modernă. E drept, 
ulterior revoluționarii francezi s-au revanșat 
tăind capul regelui (și pe al reginei, al nobili
lor, al clericilor, al dușmanilor Revoluției și la

sfârșit chiar pe al conducătorilor ei - Dânton, 
Saint-Just, Robespierre însuși), astfel încât 
mișcarea franceză a evitat să cadă în ridicol și 
a câștigat în grandoare - și în Teroare.

Ce ne-a rămas, spiritual, de la Revolu
ția Franceză, pe lângă celebra Marseilleza care 
s-a impus, fapt unic, drept imn al unei civili
zații, nu doar al unei țări? A rămas celebra lo
zincă, „Liberte, Egalite, Fraternite”, despre 
care se vrea să credem că a fost pusă în prac
tică. Oare? Suntem liberi, ca actuali cetățeni 
europeni? Poate. Fraternizăm unii cu alții? 
Din interes, da, mulți. Din convingere sinceră, 
puțini. Suntem egali? Cu certitudine, nu. Vă 
imaginați un francez simțindu-se egalul unui 
cerșetor român, pe malul Senei ori al Dâmbo- 
viței? Egalitate - nu, fraternitate - nu; liberta
tea, sau cel puțin impresia de libertate, e cam 
singurul lucru pe care l-a adus Europei Revo
luția de la 14 iulie 1789.
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cî> Prognoza meteo în județul Hunedoara
=£* Horoscopul zilei

ReteOrrilei
Sos Alfredo

Ingrediente:
1 ceșcuță parmezan ras, 2 

linguri mozzarella, 200 ml 
lapte, 1 lingură unt, 1 linguriță 
făină.

Mod de preparare:
Se topește o lingură de unt 

pe foc mic, apoi se adaugă o 
linguriță de făină să se pră
jească foarte puțin. Se pune 
apoi laptele și se lasă un minut 
să se îngroașe. Se adaugă par
mezanul și mozzarella și se 
amestecă pînă se topesc.

Timp de preparare: 15 min.
Porții: 2

IntWtile
Campanie de colectare 

a deșeurilor 
de echipamente 

electrice și electronice

Primăria municipiului Deva 
în colaborare cu SC Salubri
tate SA, organizează în data 
de 7 noiembrie 2009, între 
orele 08 și 16, o campanie de 
colectare a deșeurilor de 
echipamente electrice și elec
tronice de la gospodăriile 
particulare.

Pentru buna desfășurare a aces
tei campanii, locuitorii municipiu
lui Deva care dețin deșeuri de 
echipamente electrice și electro
nice sunt rugați să sune până vi
neri, 6 noiembrie, ora 13.00, la 
Primăria Deva, telefon 0254/ 
213435, 0254/ 218325, 0254/ 
218579 int.138 sau int.136, iarîn 
data de 7 noiembrie, până la ora 
10.00, la telefon 0254/211550.

Cetățenii care au sunat și s-au 
înscris pe liste, sunt rugați să 
scoată în stradă sâmbătă, 7 noiem
brie, echipamentele electrice și 
electronice vechi, iar acestea vor fi 
preluate de către firma de salubri
tate de la adresa indicată.

Pentru colectarea deșeurilor 
de echipamente electrice și electro
nice nu se percep taxe.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Simeria - Simeria 

Veche - Spini
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Halta 

Geoagiu
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc-Zam
► Vulcan pe DN 66A

..............................

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 3 9

Petroșani: 0 5

Hunedoara: 3 8

Hațeg: 2 7

Brad: 3 8

Orăștie: 3 8

> HOROSCOP
Ți-ai dori să pui cărțile pe față și să spui ceea ce ai pe suflet. O 

rudă te nemulțumește din cauză că-ți răpește cumva libertatea de 
mișcare. Pe de altă parte, detești scenele și vrei să eviți cu orice 
preț să afle toată lumea de disputa voastră.

în loc să te miști de colo-colo, ar fi mai avantajos pentru tine 
dacă te-ai concentra pe un singur lucru deodată și l-ai duce la bun 
sfârșit, astfel încât să nu mai fie nevoie să revii asupra lui. Cu cât 
vei termina mai repede treaba, cu atât te vei putea distra mai mult.

Ieși în evidență printr-un fel care te face să te diferențiezi de 
alții. Ar trebui poate să fii un pic mai discret, sau cel puțin să ai 
grijă pe ce teritoriu te afli. O persoană mai în vârstă îți vinde câ
teva ponturi extrem de utile azi.

Te-ai putea bucura de prietenii noi sau cel puțin de unele relații 
care par să îți satisfacă cerințele. Iți stă gândul numai la bani, dar 
încă nu știi ce anume să faci ca să-i ai. Nu-i nimic rău în asta, cel 
puțin te gândești, și acesta este primul pas. In cazul în care, speri la 
o reconciliere mai veche, acum este momentul să dovedești că ești
o persoană de încredere.

După o perioadă de liniște șf relaxare, apare un factor perturba
tor care dă peste cap acea pace in terioară acumulată an terior, și te 
implici într-o nouă acțiune, nervos și agitat, ca și cum nici n-ar fi 
fost acea perioadă de detașare de dinainte. Cu puțină răbdare și
susținere din partea celor dragi, vei depăși situația.

Timpul trece exact invers decât ai avea tu nevoie, dar trebuie să i 
th *upui lui. Cu alte cuvinte, orele trec așa cum vor ele, și nu le poți 
gestiona în avantajul tău. Ai mai avea nevoie de un răgaz de câ
teva zile pentru a duce la capăt proiectul început, dar nimeni nu ți-l 
oferă, ceea ce devine de-a dreptul deranjant.

Bancurile zilei
© © ©

Pentru a se dovedi că blondele 
nu sunt proaste, s-a organizat o 
conferință de presă. O blondă a fost 
întrebată:

- Cât face 1+1?
Ea răspunde:
-5.
Din sală se aude:
- Mai dați-i o șansă.
Apoi este întrebată alta. Ea răs

punde:
-2.
Din sală se aude:
- Mai dați-i o șansă...

© © ©

Maria către Ion:
- Unde mergi, Ioane?
- La cârciumă.
- Atunci, ia bate-mă acu, că pe 

când vii, io oi dormi.

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 0 2

Petroșani: 0 1

Hunedoara: 0 2

Hațeg: 0 2

Brad: 0 2

Orăștie: 0 2

........................................................................................................................  7

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

Iți folosești talentele și aptitudinile naturale în relațiile cu cei
lalți. Ești capabil să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus și ști, 
sigur ceea ce-ți dorești. Vei primi laude pentru munca ta.

Răspunsul pe care-l cauți va apărea astăzi. Răspunsul în sine ți 
se va părea acceptabil, însă persoana de la care îl primești repre
zintă o adevarată surpriză. Încearcă să o cunoști mai bine, înainte 
de a o judeca.

Te așteaptă o zi destul de încărcată la locul de muncă. Unele ne
înțelegeri din trecut cu un coleg vechi te nemulțumesc și acum. 
Dacă devine un stres prea mare, poate ar fi cazul să aveți o discu
ție serioasă.

Plănuiești o ieșire scurtă la munte, împreună cu niște prieteni. 
Concentrează-te asupra sarcinilor de serviciu și lasă pe mai târziu 
discuțiile personale. Unii dintre colegi nu sunt tocmai de încredere 
astfel încât este indicat să fii cât mai prudent.

Fă tot ce-ți stă în putință pentru a rezolva o situație tensionată în 
familie. Tactul tău și diplomația te vor ajuta să rezolvi lucrurile 
într-o manieră cât mai plăcută, mai ales că te bucuri de încrederea 
familiei și cuvântul tău atârnă greu de fiecare dată.

© © ©

Ion o întreabă pe Maria:
- Mărie, ție ți-ar plăcea să fii 

bărbat?
Maria răspunde:
- Da, Ioane, da’ ție?

© © ©

Un scoțian merge la un bar și 
comanda o bere la halbă. După ce i 
se aduce berea, observă o muscă în

ea și îi spune barmanului:
- Barman, în bfcrea asta e o 

muscă. Barmanul răspunde:
- Domnule, zgârcit mai ești, 

câtă bere poate să bea o muscă?

© © ©

De ce nu își cumpără scoțienii 
frigidere? Nu sunt siguri că atunci 
când închid ușa se stinge becul!

© © ©
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Investițiile făcute și care ar trebui să genereze venituri nu funcționează; vorbim aici despre 
aparaturile pentru RMN, tomograf. Luni, va avea loc o nouă întâlnire cu personalul aflat în 
grevă. Până atunci se va efectua acest control, identificăm cauzele și căutăm soluții

«=î> Dorin Gligor

Prefectul a dispus un control la Spitalul din Hațeg
Prefectul de Hunedoara, Dorin 
Gligor, și reprezentanții asis
tenților medicali care au fost 
luni în greva foamei la Spitalul 
Orășenesc Hațeg s-au reîntâl
nit ieri la Deva, în cadrul unei 
conferințe de presă organizată 
la sediul Prefecturii. 
Nemulțumiți de neplata inte
grală a salarilor, 18 asistenți 
medicali, infirmiere și bran
cardieri de la Serviciul de Ur
gență al Spitalului Orășenesc 
Hațeg au intrat alaltăieri dimi
neața în greva foamei. 
Conducerea spitalului i-a ig
norat, în schimb prefectul de 
Hunedoara și reprezentanții 
Direcției de Sănătate Publică 
(DSP) și Uniunii Județene SA- 
NITAS au fost luni în Hațeg 
pentru a încerca soluționarea 
problemei.

Prin protocolul încheiat luni 
între DSP, Casa de Asigurări de Să
nătate (CAS), Prefectură și greviști, 
cele trei instituții se angajau să con
tribuie la rezolvarea situației cadre
lor medicale de la spitalul din 
Hațeg, iar protestatarii să suspende 
greva pentru o săptămână.

Conducerea
a redus cheltuielile 
prin neachitarea 
sporurilor

Deși greva era anunțată încă 
de vinerea trecută, lunca aceasta 
conducerea spitalului din Hațeg nu 
pregătise nimic în legătură cu acest 
eveniment, în schimb apăruseră în 
presă declarații cum că activitatea 
în spital se desfășoară normal (!?).

„Spitalul funcționează ca și 
un agent economic. Avem servicii și

le oferim, în baza contractului cu 
Casa de Asigurări de Sănătate pri
mim bani pentru serviciile execu
tate. Până în 2008, aveam un flux 
mare de clienți. Apoi au apărut pro
blemele. Conducerea spune că este 
de vină personalul supradimensio
nat. începând cu 2009, nu am mai 
primit tichetele de masă, iar din 
aprilie nu am mai primit salariul în
treg. Ca urmare, am intentat un pro
ces împotriva conducerii spitalului, 
prin care ne cerem drepturile. Pro
cesul l-am câștigat, dar s-a făcut re
curs la Alba Iulia. Nu ne-am primit 
salariile întregi, în continuare, și co
legii mei au hotărât că această 
formă de protest este ultima măsură 
pe care o putem lua, pentru a fi luați 
în seamă”, a declarat Alexandru Bu- 
lacu, președintele Sindicatului SA- 
NITAS Hațeg.

După negocierile purtate cu 
prefectul și cu reprezentanții DSP și 
SANITAS, greviștii au căzut de 
acord să suspendă protestul și să 

acorde credit oamenilor de la aceste 
instituții să găsească resurse finan
ciare de soluționare a problemelor, 
în caz că până lunea viitoare nu se 
vor găsi însă soluții viabile, greviștii 
își vor relua protestul.

Concluziile 
controlului 
vor ajunge la 
ministrul Sănătății

„A fost o serie întreagă de 
evenimente care s-au succedat. Am 
analizat cauzele care au dus la lu
crul acesta. Este o situație foarte 
complexă la spitalul din Hațeg. în 
urmă cu doi ani s-a constatat la spi
tal o reducere a veniturilor și men
ținerea unui nivel relativ ridicat al 
cheltuielilor. Iar din punctul de ve
dere al relațiilor patronat - sindicate 
am constatat o încetare a comunică
rii. Din păcate, conducerea a găsit 
ca soluție la diminuarea cheltuielii- 

lor reducerea aproape integrală ; 
sporurilor.

Am dispus un control cart 
are ca obiectiv principal calitate; 
actului managerial, adică eficienț; 
cheltuielilor, a resurselor financiare 
modul de întocmire a bugetului, ge 
stionarea relațiilor cu sindicatul.

Concluziile le voi prezent; 
reprezentantului Ministerului Sănă 
tății. Cel mai important este s; 
redăm perspectiva spitalului. Inves 
tițiile făcute și care ar trebui să ge 
nereze venituri nu funcționează 
vorbim aici despre aparaturile pen 
tru RMN, tomograf.

Luni, va avea loc o nouă în 
tâlnire cu personalul aflat în grevă 
Până atunci se va efectua acest con 
trol, identificăm cauzele și cautăn 
soluții”, a declarat Dorin Gligoi 
prefectul de Hunedoara.

Irina Năstasi

Ioanichie cel Mare de la Muntele Olimp
Acest fericit a trăit pe vremea luptătorilor împotriva sfintelor icoane, născându-se în țara Bi- 

tiniei, din tată care se numea Miritrichie și din mamă ce se numea Anastasia. Și, începând el a veni 
în vârsta, din porunca părinților săi, păștea vitele și căuta să cunoască ce este viața creștinilor, păzind 
poruncile Domnului. Și ajunsese a fi foarte îmbunătățit, povățuindu-se de Duhul Sfânt, la o viață de 
ascultare și de rugăciune. Și, când își făcea rugăciunea, își însemna turma sa cu semnul crucii și ră
mânea turma lui nemișcată și nerisipită de fiare și de tâlhari. Deci, ajungând el la plinătatea vârstei, 
adică la 43 de ani, fericitul Ioanichie era un bărbat frumos, voinic cu trupul și bun pentru oaste. Drept 
aceea, trimișii împăratului, care alegeau astfel de bărbați pentru paza împărăției, l-au luat și pe Sfântul 
cu dânșii, scriindu-1 la oaste.

Și, dintru acea vreme, era înfricoșător vrăjmașilor, pentru voinicia lui și iubit ostașilor celor 
împreună cu dânsul, pentru bunătatea și smerenia lui. însă diavolul, pizmuind viața lui cea îmbună
tățită, l-a tras pe dânsul în lupta împotriva sfintelor icoane. Și Ioanichie a fost atât de înșelat de 
această rătăcire, încât arunca icoanele de prin biserici și prigonea pe cei ce se închinau înaintea lor, 
nevrând nici să audă vorbindu-se de sfintele icoane, credința lui neputând înțelege o vreme rătăcirea 
de la curtea împăraților săi. Dar Dumnezeu l-a izbăvit de această înșelare, printr-un călugăr care-1 
scoase din rătăcire, zicându-i pe nume, fără să-l cunoască mai dinainte: "O, fiule Ioanichie, dacă te 
numești creștin, pentru ce treci cu vederea icoana lui Hristos? Zadarnice sunt toate ostenelile faptelor 
tale celor bune, dacă nu ai credința cea dreaptă". Și, cunoscând că de la Duhul Sfânt s-a făcut aceasta, 
a căzut la pământ, închinându-se. Și cerând iertare, că din neștiință a greșit, a făgăduit îndreptare.

Deci, lăsând cinstea și mărirea pe care socotea împăratul să i le dea pentru faptele sale de 
mare vitejie, Sfântul, după 24 de ani în slujba ostășească, părăsind oștirea, s-a tras la muntele Olim- 
pului și a mers la cei ce petreceau în viața călugărească, vrând să înceapă războiul contra duhurilor 
răutății celei de sub cer. Și părându-i rău de greșeala lui se pedepsea cu post și cu tot felul de nevoințe 

ale trupului și sufletului său. Deci, a învățat să ci
tească și să deprindă psalmii pe de rost și umbla prin 
mănăstiri, căutând să cunoască rânduiala vieții mo
nahilor. Și a învățat pe de rost mai întâi treizeci de 
psalmi, dorind mereu și căutând liniștea pustniciei, 
și încerca a se adăposti în chilii singuratice prin 
munți și prin păduri. Și a dus așa viață pustnicească 
timp de 12 ani, după care s-a făcut monah în mănăs
tirea Erest, că acest pustnic, îmbunătățit în fapte 
bune, încă nu era călugăr. Și, învățând pe de rost 
toată Psaltirea, a primit de la Hristos darul de a trece 
râul pe deasupra apei cu picioarele neudate, darul de 
a se înălța de la pământ în timpul rugăciunii nu 
numai cu duhul, dar și cu trupul său, darul de a putea 
fi de față, fără a fi văzut, și darul de a tămădui pe cei 
bolnavi, al făcătorilor de minuni. Și, umblând, cânta 
psalmii lui David, la fiecare stih adăugând cuvintele
acestea: "Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul și acoperământul meu este Duhul Sfânt"; 
și aceasta era ca o dulceață pe limba sa și se veselea.

S-a așezat în cele din urmă, într-o mică chilie lângă mănăstirea sa, pe muntele Antida și a 
avut fericirea, înainte de sfârșitul său, de a fi părtaș la biruința cinstirii sfintelor icoane (843), îm
preună cu Sfânta împărăteasă Teodora și cu Sfântul patriarh Metodie al Constantinopolului. Și așa, 
plin de zile, Sfântul Ioanichie s-a mutat la Domnul, în vârstă de nouăzeci și patru de ani.
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După întâlnirea cu președintele Moloț, vlădica Gurie a fost condus 
spre camera de oaspeți a Protopopiatului Devei, protopopiat unde va ființa, 
foarte probabil, viitoarea reședință episcopală.

Preasfințitul Gurie a ajuns la Deva
Șofer prins 
beat la volan

Un șofer beat, în urmă 
cu două zile, a comis un ac
cident rutier în Deva. Din fe
ricire evenimentul nu s-a 
soldat cu victime. In jurul 
orei 20.30, Paul B., în vârstă 
de 24 de ani, din Deva, a 
condus autoturismul propriu 
pe Strada M. Eminescu, din 
Deva, având o alcoolemie de 
0,62 mg/ 1 alcool pur în 
sânge, fapt descoperit în 
urma testării șoferului de 
către polițiști. Agenții de po
liție i-au făcut dosar penal tâ
nărului, fiindu-i recoltate și 
probe biologice, pentru sta
bilirea cu exactitate a alcoo
lemiei.

Cascadorie 
pe șosea

Un tânăr de 29 de ani 
din comuna Vața de Jos nu a 
adaptat viteza la condițiile de 
drum, pierzând astfel contro
lul volanului. Autoturismul 
pe care îl conducea s-a răs
turnat în hău la o diferență de 
nivel de zece metri. Eveni
mentul rutier s-a petrecut în 
urmă cu două zile pe drumul 
comunal 173 A, în localita
tea Ciungani. Din fericire, 
Lucian F., șoferul mașinii a 
suferit doar răni ușoare.

Urmărit 
național prins 
de polițiștii 
din Călan

Condamnat la trei ani 
de închisoare pentru comite
rea infracțiunii de furt califi
cat, un bărbat dat în urmărire 
națională a fost prins de po
lițiștii din Călan, pe Strada 
Florilor. Infractorul s-a sus
tras pedepsei, pe numele său 
fiind emis un mandat de exe
cutare a închisorii, emis de 
Judecătoria Hațeg, încă de 
acum trei ani. Novac C. a 
fost băgat în beciul IPJ Hu
nedoara, urmând a fi transfe
rat la pușcărie pentru a-și 
executa pedeapsa.

Maria Florescu ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A CATULUI METAN, CD Șl GPL 
Tel: 0354 418087; Mobil: 0723 577S71 Fax: 0354 408887

Ieri după-amiază, Episcopul 
Devei și Hunedoarei, Preasfin
țitul Gurie, a făut prima vizită 
în județ după alegerea sa ca 
vlădică al Hunedoarei

Preasfințitul Părinte a avut o în
trevedere de câteva zeci de minute cu 
președintele Mircea Ioan Moloț în bi
roul acestuia de la Consiliul Județean. 
După întâlnirea cu președintele Moloț, 
vlădica Gurie a fost condus spre camera 
de oaspeți a Protopopiatului Devei, pro
topopiat unde va ființa, foarte probabil, 
viitoarea reședință episcopală. Preasfin
țitul Gurie a ajuns la Deva de la Timi
șoara, unde avusese, în cursul zilei de 
ieri, o întâlnire cu Miropolitul Banatu-

lui, înaltpreasfințitul Nicolae Cor- 
neanu. Din informații neoficiale am 
aflat că cei doi ierarhi au stabilit data la 
care va fi întronat Preasfințitul Gurie ca 
Episcop al Hunedoarei. Deși se vechi- 
culase, cu câteva zile în urmă, informa
ția cum că evenimentul va avea loc în 
data de 21 noiembrie (ziua de naștere a 
Mitropolitului Nicolae) sau în data de 
22 noiembrie (ziua în care românii sunt 
chemați la vot pentru alegerea preșe
dintelui), surse bine informate susțin că 
întronarea Episcopului Gurie va avea 
loc în data de 29 noiembrie, în dumi
nica în care Biserica Ortodoxă Română 
prăznuiește înălțarea Sfintei Cruci.

Alexandru Avram

Seniorii învață cum să se protejeze de hoți
Polițiștii de proximitate 

din cadrul Poliției Municipiului 
Deva au organizat o masă ro
tundă la sfârșitul săptămânii tre
cute, la care s-au alăturat 
persoanele vârstnice din cadrul 
„Clubului Senioriei”. Acțiunea 
s-a desfășurat la sediul Crucii 
Roșii din municipiul Deva și a 

Cinci tineri din Lupeni au fost 
prinși de polițiști în timp ce 
aveau asupra lor bunuri furate 
dintr-un autoturism. In urma 
percheziției pe care au efec
tuat-o polițiștii, asupra celor 
cinci tineri s-a găsit: un radiq- 
casetofon CD player, două chei 
de autoturism, un dispozitiv 
antiradar și un modulator de 
frecvență MP3.

în urma cercetărilor polițiștii au 
descoperit că bunurile au fost furate 
dintr-un autoturism care aparține unei 
persoane în vârstă de 45 de ani, care lo
cuiește în Vulcan. Extinzând cercetă
rile, polițiștii au stabilit că cei cinci au 
comis furtul împreună cu încă un tânăr, 
din comuna Pleșoi, județul Dolj. Tinerii 
sunt autorii mai multor infracțiuni de 
furt calificat, mai exact se ocupau cu 
spargerile de autoturisme. în cursul 
acestui an, în perioada octombrie-no- 
iembrie. cei cinci tineri au reușit să dea 
mai multe spargeri în Valea Jiului, 
creându-le proprietarilor de autotu
risme o pagubă în valoare totală de 
5.000 de lei. Tinerii obișnuiau să fure 
radio-casetofoane auto, dar și dispozi
tive antiradar. Ei „operau” pe timp de 
noapte. în zone slab iluminate. De ase

Cinci spărgători de mașini 
au fost prinși

menea, hoții aveau chei pentru oricg tip 
de autoturism. Patru dintre suspecți 
sunt acum cercetați de polițiști în stare 
de libertate, iar doi dintre ei sunt reți
nuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați 
instanței cu propunere de arestare.

Paza bună
trece primejdia rea

Pentru prevenirea furturilor po
lițiștii compartimentului de prevenire a 
criminalității le recomandă posesorilor 
de autoturisme să își asigure mașinile 
prin încuierea ușilor și să monteze sis
teme de alarmare antifurt, care odată 
activate descurajează infractorii și rea
lizează siguranța autoturismelor. De 
asemenea, e bine să nu lăsați în autotu
rism obiecte personale - în special 
obiecte de valoare care atrag interesul 
hoților. în acest sens, polițiștii reco
mandă să nu lăsați la vedere genți de 
voiaj, poșete, borsete, genți tip "diplo
mat", aparatură electronică și acte pre
cum: certificat de înmatriculare, 
asigurări.

Este indicat să vă parcați mașina 
numai în locuri bine iluminate, în locuri 
unde pot fi supravegheate.

Maria Florescu

avut ca scop prevenirea infrac
țiunilor asupra persoanelor vâr
stnice. Polițistul de proximitate 
prezent la întâlnire a prezentat 
modurile de operare a infracto
rilor în cazurile care privesc per
soane vârstnice, cauzele și 
condițiile care favotizează un 
eventual atac sau furt, dar și care 

sunt cele mai eficiente măsuri de 
prevenție pe care persoanele în 
vârstă le pot lua.

Prevenirea 
este cel mai 
eficient mod 
de apărare

Membrii clubului au po
vestit la rândul lor cazurile unor 
vecini sau. rude care au fost im
plicați în infracțiuni, dar și situa
ții trăite personal în urma cărora 
au rămas fără anumite sume de 
bani, acte de identitate, cârduri 
și alte bunuri din cauza neglijen
ței. Seniorii au primit câte o 

mapă cu materiale informativ - 
preventive.Totodată ei au primit 
și broșuri cu recomandări pentru 
evitarea înșelăciunilor, înșelă
ciunilor în tranzacții imobiliare, 
prevenirea furturilor din buzu
nare și genți, precum și măsuri 
necesare pentru protejarea lo
cuinței, toate având ca scop pre
gătirea antivictimală a 
cetățenilor. Persoanele vârstnice 
au primit și numărul de telefon 
și numele polițistului de proxi
mitate care se ocupă de zona în 
care ei locuiesc, acest fapt având 
ca scop îmbunătățire colaborării 
cu societatea civilă.

Această acțiune se consi
deră oportună dat fiind faptul că 
din statistici rezultă că persoa

nele vârstnice reprezintă o țintă 
ușoară pentru hoți. De aseme
nea, vârstnicii pot fi înșelați 
foarte ușor, căzând pradă hoț’ 
din buzunare și nu numai, u..i 
cauza neglijenței manifestate în 
asigurarea bunurilor proprii. Ac
tivitățile de prevenire având ca 
publie-țină persoanele vârstnice 
vor continua. în aceste acțiuni 
vor fi discutate inclusiv victimi- 
zarca prin implicare în accidente 
rutiere, deoarece principalele 
victime ale accidentelor rutiere 
în care sunt implicați pietoni, 
sunt persoanele în vârstă și co
piii.

Maria Florescu
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“Nu am avut de ales și de aceea am cerut părerea poporului, pentru a putea continua modernizarea statului.
& Este dreptul oamenilor să facă acest lucru prin referendum, care prin definiție este un exercițiu de suveranitate 

a poporului și se manifestă prin delegare sau direct. ” cj> Traian Băsescu

Băsescu cere părerea românilor
prin referendum
Referendumul președintelui 
Băsescu îi costă pe români 
doar 6.107.000 lei. In com
parație cu referendumul or
ganizat în 2007, privind 
introducerea votului unino
minal, când s-au cheltuit 
47.349.000 lei din Fondul de 
rezervă bugetară pus la dis
poziția Guvernului, costul 
referendumului din 22 no
iembrie a.c. este semnificativ 
mai mic, iar cheltuielile vor 
fi justificate prin consumul 
de tuș și hârtia care vor fi 
puse la dispoziția alegători
lor în secțiile de vot, a men- 
:onatpreședintelui Traian 

năsescu, luni, la Palatul Co- 
troceni.

Președintele a vorbit cu 
această ocazie și despre implicarea 
ONG-urilor din ziua votului, consi
derând inutilă acțiunea acestora de 
a fi prezenți în preajma secțiilor de 
vot.

Și președintele 
și parlamentarii 
s-au răzgândit

La începutul mandatului de 
președinte al României, Traian Bă
sescu era împotriva Parlamentului 
unicameral, după cum a și declarat. 
Acum, Băsescu consideră că imple
mentarea acestuia este vital pentru 
procesul de reformare a instituțiilor 
statului. Deși partidele politice au 
fost total de acord în 2005-că trebuie 
să se facă o revizuire a Constituției, 
totuși nu au inițiat demersuri care să 

dovedească faptul că-și doresc acest 
lucru. La propunerile făcute de pre
ședinte în convocările acestui an, 
parlamentarii au refuzat în marea 
lor majoritate ideea unui Parlament 
unicameral.

”Nu am avut de ales și de 
aceea am cerut părerea poporului, 
pentru a putea continua moderniza
rea statului. Este dreptul oamenilor 
să facă acest lucru prin referendum, 
care prin definiție este un exercițiu 
de suveranitate a poporului și se 
manifestă prin delegare sau direct”, 
a declarat președintele Traian Bă
sescu. în același timp, președintele 
infirmă opiniile Opoziției, prin care 
șeful statului este acuzat că urmă
rește instituirea unei noi dictaturi-, 
odată cu implementarea Parlamen
tului unicameral.

Georgiana Giurgiu

Țările Uniunii
9

Europene 
au legi clare

„Cele 13 state ale Uniunii 
Europene care au Parlamente bica
merale nu ar rezista cu atribuțiile pe 
care le au, dacă acestea ar funcționa 
după sistemul din România”, a mai 
afirmat președintele Băsescu, dând 
ca exemplu țări europene, în care 
parlamentul bicameral există, dar 
funcționează după alte reguli: Aus
tria, Marea Britanic, Belgia, 
Olanda, Germania, Spania sau 
Franța. -

Cheltuieli mai mici 
la bugetul de stat și 
reducerea corupției

Noua formulă a Parlamentu
lui propusă prin referendumul din 

22 noiembrie „simplifică situația”, 
a spus Băsescu. Numărul parlamen
tarilor va scădea de la 471 la maxim 
300. Reprezentarea județelor în Par
lamentul României se va face în 
funcție de numărul locuitorilor, iar 
în primării vor scădea numărul an- 
gajaților plătiți inutil de stat.

„Corupția de la nivelul fiecă
rei localități se va diminua odată cu 
noile implementări. Astfel, nepoata, 
mătușa sau alte rudenii ale consilie
rilor sau primarilor nu vor mai fi 
plătiți de stat, deoarece va exista un 
număr limitat de angajați pentru fie
care primărie. Bugetul acordat de 
asemenea va fi limitat în funcție de 
personal și sunt sigur că în acest 
mod reprezentanții Primăriei vor fi 
aleși după competență, iar gradele 
de rudenie ale funcționarilor vor în
cepe să dispară. Dacă totuși primarii 
vor dori menținerea numărului de 
angajați, pot să o facă, dar să nu mai 
ceară bani suplimentari de la buge

tul de stat”, a afirmat președintele 
Băsescu.

Un venit mai decent 
pentru pensionari

Perioada dificilă prin care 
trece România cere schimbări, pen
tru ca fiecare cetățean să aibă un trai 
decent. Situația pensionarilor este 
foarte importantă, iar președintele 
nu a uitat să își exprime dorința de 
a o rezolva. Acest lucru se vrea a fi 
făcut prin eliminarea pensiilor spe
ciale, care au fost făcute pentru unii 
demnitari, și creșterea pensiilor mi
nime obligatorii la 350 de lei. „Pen
sionarii cu venituri foarte mici nu 
sunt vinovați de situația lor finan
ciară. Sunt oameni care au trăit alte 
vremuri și sunt victime ale acelor 
timpuri”, a afirmat Băsescu.

„Votul ilegal înseamnă închisoare!”
în cadrul campaniei naționale 
„ VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ 
ÎNCHISOARE!”, reprezentanții 
Ministerul Administrației și Inter
nelor au desfășurat, ieri, o acțiune 
de informare a cetățenilor cu pri
vire la riscurile la care se pot ex
pune cei care încalcă legislația 
electorală, cu aplicabilitate directă 
asupra bunei desfășurări a proce
sului electoral din lunile noiem- 
brie-decembrie 2009.

Polițiștii, jandarmii, pompierii și re
prezentanții Prefecturii Hunedoara au distri
buit pliante cuprinzând mesaje cu caracter 

preventiv și informații privind infracțiunile 
sau contravențiile de care sunt pasibili cei 
care încalcă legislația electorală.

Acțiunea s-a desfășurat la orele prân
zului într-o zonă foarte aglomerată din Deva: 
stația C.F.R., autogara și un supermarket si
tuat în vecinătatea 
gării.

Tot ieri a înce
put distribuirea în teri
toriu a afișelor cu 
mesajul campaniei, 
afișe care vor fi vizi
bile la toate subunită
țile , de poliție, 
jandarmerie și pom
pieri, precum și la sec
țiile de vot și în alte 
locuri publice.

în acest fel, reprezentanții M.A.I. do
resc să îi conștientizeze pe cetățeni cu privire 
la obligativitatea legală și morală a respectă
rii legislației electorale dar și de a sesiza la 
numărul unic de urgență 112 orice posibile 
încălcări ale legii în ziua alegerilor.
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...un sejur de trei nopți în viitorul hotel spațial va costa 4,4 mSitmne de dolari
£4 (3 milioane de curo), în acest preț fiind inclusă și o perioadă de antrenament

de opt săptămâni, pe o insulă tropicală.

Gheorghe Dinică se află în comă indusă
Gheorghe Dinică luptă cu îndârjire pentru viață. Acto

rul este la reanimare de 11 zile, iar starea lui este în 
continuare gravă, dar ch "o foarte discretă amelio
rare”, conform medicilor. Ca să-l ajute să câștige lupta 
cu boala, specialiștii au apelat și la varianta unei come 
induse. Pentru maestrul în vârstă de 75 de ani, fiecare 
minut în lupta cu trupul bolnav contează.

Diagnosticat inițial cu o bronhopneumonie cauzată de stafilo- 
cocul auriu, Dinică a ajuns acum la un pas de moarte din cauza septi
cemiei.

Infecție generalizată

Infecția s-a răspândit în tot corpul, afectând puternic organele 
vitale. Șocul septic a făcut ca plămânii, rinichii, inima, ficatul și in
testinele să nu mai funcționeze normal. "Corpul lui nu mai poate lupta 
singur. Are nevoie de respirație artificială și'de dializă, motiv pentru 
care este în permanență sedat. Fără această comă indusă, maestrul nu 
ar suporta aparatele la care este conectat", ne-au explicat surse din 

Spitalul Clinic de Urgență București.
"Coma indusă" sau "artificială" presupune o stare de incon

știență, provocată practic de medici, prin administrarea unor medica
mente specifice.

Există totuși semne bune
•

în momentul în care se va constata că organele afectate încep 
să funcționeze la parametri normali, pacientul va fi deconectat de Ia 
aparate, deoarece va putea respira singur. Tot atunci, medicii vor re
nunța și la administrarea de sedative.

Această terapie pare să-l ajute pe Gheorghe Dinică. în momen
tul de față, conform unui comunicat al spitalului, unele organe dau 
semne că încep să-și reia funcțiile. Este vorba despre inimă și, culmea, 
chiar de plămâni. "Unele insuficiențe și disfuncții de organe sunt în 
ușoară ameliorare (cardiovascular, respirator). Totuși, se menține ne
cesitatea continuării protezării funcțiilor pulmonară și renală", se arată 
în comunicat. Asta înseamnă că Gheorghe Dinică respiră și în mo
mentul de față doar cu ajutorul tubului care i-a fost introdus în trahee 
și face dializă.

Nicolas Sarkozy și Caria
Bruni vor un copil

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ !

Primul hotel în spațiu va fi deschis !
în 2012

Președintele francez Nicolas 
Sarkozy și prima doamnă 
Caria Bruni plănuiesc să 
aibă primul lor copil îm
preună, după cum a indicat 
un prieten apropiat al cuplu
lui prezidențial.

y
I
■

Milionarul Jacques Seguela, f w?
prieten cu Sarkozy, a făcut această de- 
clarație pentru cea mai citită revista I, '•
franceză de știri mondene, „Voici”. 
Seguela, un mogul în advertising, este 
cel care i-a făcut cunoștință președin- HI
telui francez cu supermodelul Caria H S
Bruni la o petrecere la Paris, în urmă S JaB
cu doi ani. "Nicolas Sarkozy și Caria SS
Bruni își doresc foarte mult un copil. |5 
Caria a spus deja acest lucru de mai 
multe ori, altfel nu aș putea spune eu asta. Acum toată lumea știe. Sunt un cuplu 
tânăr și ca orice cuplu tânăr, vor să întemeieze o familie", a spus omul de afaceri.

S-a mai spus de asemenea că Sarkozy crede că, dacă va avea un copil, îi 
vor crește șansele de a câștiga alegerile prezidențiale din 2012. Președintele fran
cez, în vârstă de 54 de ani, are deja trei fii, din cele două căsnicii anterioare - 
Pierre, 24 de ani, și Jean, 22 de ani, din căsnicia cu Marie-Dominique Culioli, de 
care a divorțat în 1996, și Louis, în vârstă de 12 ani, din căsătoria cu Cecilia Ci- 
ganer-Albeniz, de care a divorțat în 2007.

ft* J
O companie spaniolă vrea să 

deschidă, în 2012, primul hotel din 
spațiu, mulți fiind însă sceptici în ceea 
ce privește viabilitatea și oportunita
tea acestei investiții. Reprezentanții 
companiei de arhitectură „The Galac
tic Suite Space Resort”, cu sediul la 
Barcelona, au declarat că un sejur de 
trei nopți în viitorul hotel spațial va 
costa 4,4 milioane de dolari (3 mi
lioane de euro), în acest preț fiind in
clusă și o perioadă de antrenament de 
opt săptămâni, pe o insulă tropicală.

în timpul acestui sejur, viitorii 
turiști vor vedea Soarele răsărind de 
15 ori și vor călători în jurul Terrei la 
fiecare 80 de minute. Turiștii vor 
purta costume prevăzute cu mai multe 
benzi adezive velcro, carele vor per
mite să se agațe și să se deplaseze pe 
pereții camerelor lor precum Omul 
Păianjen. Xavier-Claramunt, preșe
dintele companiei „Galactic Suite 
Ltd's”, a declarat că, prin acest pro
iect, compania sa va deveni vârful de 
lance al unei industrii tinere, care are 
un viitor strălucitor în anii următori,

considerând că zborurile și călătoriile 
spațiale vor deveni chestiuni obiș
nuite.

A

începe era 
turismului spațial

O adevărată industrie a turis
mului spațial începe să se contureze 
prin construirea Spaceport America 
din New Mexico, primul centru spe
cial conceput pentru zborurile comer
ciale în spațiu și pentru Juriștii 
spațiali.

Virgin Galactic, firma specia
lizată în voiaje spațiale înființată de 
miliardarul britanic Richard Branson, 
va folosi această bază, de unde vor fi 
realizate zborurile comerciale subor- 
bitale cu turiști, la un tarif de 200.000 
de dolari.

Compania „Galactic Suite 
Ltd”, înființată în 2007, speră să în
ceapă acest proiect printr-un prim 
zbor la o altitudine de 450 de kilo
metri, cu o viteză de croazieră de 
30.000 de kilometri pe oră, cu o capa
citate de transport de patru turiști și 
doi piloți. Peste 200 de persoane și-au 
manifestat interesul pentru a vizita 
viitorul hotel spațial și până în prezent 
43 și-au confirmat deja rezervarea.

Cifrele sunt asemănătoare și 
pentru compania „Virgin Galactic”, 
300 de persoane plătind sau semnând 
deja contractul pentru o călătorie în 
spațiu,unsă, spre deosebire de compa
nia înființată de Branson, Galactic 
Suite va folosi rachete rusești pentru 
a-i duce pe turiști în spațiu, aceștia ur
mând să decoleze de pe un nou centru 
spațial, care va fi construit pe o insulă 
din Caraibe.

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindia, nr,121D, comuna Hă rău,
tel/fax: O354/SO1021/22, e-mail: silva(â)smart.ro

smart.ro
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Templierii carrcu descălecat. săptămâna trecută, în Tura Zarandului au ținut să omagieze, prin depunerea 
de coroane de flori, „un mare suflet creștin cu trimitere directă la Crăișorul Munților. Cavalerii Templieri, 
conduși de Priorul T urin Horvath, au lăsat să se înțeleagă că Avram lunca ar ți tăcut parte din ordinul Templierilor.

A fost Avram Iancu Templier?
Periodic, istoria își revizuiește 
viziunea asupra vieții și acțiu
nii unor personalități care au 
avut un rol determinant în des- 
fiitul națiunilor, în funcție de 
sursele istorice care ajung pe 
masa de lucru a specialiștilor. 
De cele mai multe ori aceste 
surse sunt la îndemâna tutu
ror, cum s-ar zice „la vedere”, 
dar ele sunt ignorate fie voit, 
fie din neștiință, pe principiul 
„multi văd, puțini pricep”.

Nu întâmplător Templierii care 
au descălecat, săptămâna trecută, în 
Țara Zarandului au ținut să omagieze, 
prin depunerea de coroane de flori, „un 
mare suflet creștin”, cu trimitere directă 
la Crăișorul Munților. Cavalerii Tem
plieri, conduși de Priorul Florin Hor
vath, au lăsat să se înțeleagă că Avram 
Iancu ar fi făcut parte din ordinul Tem
plierilor. Ei susțin că însemnele de pe 

tra așezată pe mormântul lui Avram 
Iancu aparțin Ordinului Cavalerilor 
Templieri.

Personalități legate 
de societățile 
discrete

Oameni politici și de cultură ro
mâni au făcut parte din diverse societăți 
discrete, fiind masoni, francmasoni, sau 
cavaleri ai Ordinului Templierilor.

Situația actuala
• 800 de oameni și-au 

pierdut slujbele în fiecare zi a ul
timului an.

• 80% dintre români spun 
că țara se îndreaptă într-o direcție 
greșită

• 9 din 10 români se tem 
de sărăcie

Soluții»
Locul de muncă sigur 

este cel mai bun antidot al crizei. 
Pentru a ieși din criză trebuie să 
investim puținii bani pe care îi 
'avem pentru păstrarea locurilor 
de muncă și pentru crearea de noi 
slujbe sigure și bine plătite.

• Fondul național de lo
cuințe: trebuie să construim 
50.000 de locuințe complet echi
pate, care să fie închiriate fami
liilor tinere sau cu venituri

Putem considera astăzi ca un 
bun istoric câștigat faptul că o parte 
dintre conducătorii sau oamenii de cul
tură care au marcat istoria acestui neam 
au făcut parte din diverse societăți sau 
asociații „discrete”, cum își spun ei sau 
„secrete” - cum îi știe lumea. Este de 
acum binecunoscută apartenența lui 
Horea la masonerie, care se pare că l-a 
sprijinit pentru a avea acces la curtea 
împăratului de la Viena. Mai apoi, o 
bună parte dintre conducătorii Revolu
ției de la 1848, în frunte cu Nicolae 
Bălcescu au avut legături cu o serie de 
societăți occidentale de la care au pre
luat și au răspândit mai departe devize 
precum „Libertate, Egalitate, Fraterni
tate”. Alexandru Ioan Cuza, Mihail Ko- 
gălniceanu ori, mai târziu, Carol al 
Il-lea au făcut parte din aceste societăți, 
iar dintre oamenii de cultură amintim 
doar pe Vasile Alecsandri, Dimitrie Bo- 
lintineanu, Octavian Goga sau Mihail 
Sadoveanu.

• Șomajul riscă să ajungă 
la 10% la finalul anului (peste 1 
milion de șomeri)

• 2,5 milioane de familii 
nu-și pot plăți la timp factura la 
utilități.

• 4 milioane de români 
trăiesc la limita de jos a sărăciei.

• Avem 1 restanțier la fie
care S clienți care au luat credite 
bancare.

• Peste 100.000 de firme 
și-au suspendat activitatea în ul
timele 5 luni din cauza impozitu
lui minim.

modeste. Acest program menține 
și creează locuri de muncă în in
dustria de construcții, unul dintre 
sectoarele economice cel mai 
greu lovite de criza economică. 
De asemenea, este un ajutor se
rios pentru cei cafe se află la în
ceput de drum în viață și care nu 
au bani pentru a-și cumpăra o lo
cuință.

• Autostrăzi, drumuri, căi 
ferate; școli spitale/dispensare:

. —— .
România trebuie să construiască 
de urgență autostrăzi și să mo
dernizeze drumurile naționale și 
județene, aeroporturile și căile 
ferate, adică infrastructura de 
transport pe care se sprijină și se 
dezvoltă o economie. Țara noas
tră trebuie să redevină o zonă de 
tranzit a transporturilor interna
ționale de mărfuri pe principalele 
rute comerciale, de la Nord la 
Sud și de la Vest la Est.

însemnele 
de pe mormântul 
Crăișorului

La 1 noiembrie 1931, în cadrul 
unei serbări a fost sfințită și depusă pe 
mormântul lui Avram Iancu din cimiti- 
rul de la Țebea, o piatră funerară de 
mare valoare artistică. Monumentul fu
nerar a fost realizat din inițiativa unor 
mari istorici români precum Gheorghe 
I. Brătianu și Constantin C. Giurescu. 
Deși cu prilejul manifestărilor come
morative din 1924 se luase hotărârea de 
către autorități ca mormântul Crăișoru
lui să rămână neschimbat, Brătianu a 
făcut toate demersurile necesare, insis
tând pentru amplasarea monumentului 
funerar la Țebea. Gh. I. Brătianu a su
portat și toate cheltuielile privind reali
zarea și amplasarea monumentului. 
Piatra este opera arhitectului G. M.

Cantacuzino și pe ea sunt reprezentate 
în centru o spadă cu vârful în jos de 
care este prinsă o coroană împletită cu 
frunze de laur, înconjurate de ramuri de 
laur și de stejar, precum și grupuri de 
câte două cruci cu laturile egale. Deasu
pra a fost sculptată inscripția „Craiului 
Munților, Națiunea Română întregită în 
hotarele firești și unită în spiritul liber
tății MDCCCXLVIII - MCMXVI11”.

La solemnitate au participat, 
alături de Brătianu, istoricul loan Lupaș 
și poetul Octavian Goga. în discursul 
său Brătianu a spus: „Lespedea pe care 
o depun aci, pe mormântul lui Avram 
Iancu, este pentru dreptul și demnitatea 
poporului român din munți... Acolo

unde nu reușește vorba și înțelegerea, 
reușește sabia. Avram Iancu a scris 
dreptatea poporului român din munți, 
pe fruntea dușmanilor, cu sabia. De 
aceea spada lui am gravat-o aci pe pia
tra de mormânt ca pururea să dom
nească demnitatea poporului român".

Avram Iancu 
și Gh. I. Brătianu

Despre Gh. 1. Brătianu se știe că 
după ce a abandonat cariera juridică s- 
a înscris la cursurile de istorie de la Sor- 
bona. Primele sale contacte cu 
societățile discrete sunt legate tocmai 
de perioada pariziană, dar a activat și 
după revenirea în țară. Nu se cunosc 
motivele exacte pentru care marele is
toric a ținut la reamenajarea mormân

ÎMPREUNA PENTRU 
LOCURI DE MUNCA SIGURE 

Învingem împreuna 
Mircea 

Geoanâ
PPESEOINTE

tului lui Avram Iancu, suportând toate 
cheltuielile. Putem doar presupune că 
din postura de istoric și membru al so
cietăților discrete este posibil ca Gh. 1.

Brătianu să fi avut acces la documente 
sau informații necunoscute despre viața 
marelui erou, ceea ce l-a determinat să 
facă acest gest. Rămâne însă faptul că 
utilizarea imaginii spadei întoarse sim
bolizând o cruce, așa cum apare pe 
mormântul de la Țebea, reprezintă o 
imagine ce aparține în exclusivitate Or
dinului Templier. Acest fapt a fost afir
mat și în cursul recentei întâlniri a 
membrilor Ordinului Cavalerilor Tem
plieri ce a avut loc în stațiunea Vața de 
Jos. Că Avram Iancu a făcut sau nu 
parte din acest ordin militar, rămâne să 
fie dovedit de noi surse istorice.

Cătălin Rișcuța
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k în atenția Parlamentului: cioara de semănătură
Senatorii au respins luni o ini
țiativă legislativă privind redu
cerea perioadei de vânătoare 
pentru cioara de semănătură, 
în dezbateri un parlamentar 
cerând retrimiterea la comisia 
de specialitate a proiectului 
pentru a putea fi audiat "prin
cipalul beneficiar", respectiv 
cioara de semănătură. -

"Eu aș avea o propunere de 
făcut și aceea să întoarcem ra
portul la Comisie pentru a fi 
audiat acolo și principalul be
neficiar al acestei inițiative ", a 
propus, în glumă, senatorul 
PSD Toni Greblă, președintele 
Comisiei juridice.

Propunerea, făcută pe un ton 
serios de președintele Comisiei ju
ridice, l-a contrariat pe președintele 
de ședință, senatorul PNL Teodor 
Meleșcanu. "E vorba de cioară la ce 
vă referiți, cioara de semănătură?", 
a întrebat Meleșcanu.

Cioara
de semănătură 
versus vânturelul 
de seară

Liderul senatorilor PDL, Tra
ian Igaș, a respins solicitarea cole
gului social-democrat. "Nu trebuie 
să uităm faptul că ne îndreptăm cu 
viteză mare spre adoptare tacită, 
cred că reîntoarcerea la comisie nu 
ar avantaja cu nimic inițiativa legi-

slativă, ținând cont și de programul 
nostru încărcat pe care îl avem în 
aceste zile", a venit replica demo- 
crat-liberalului, care a stârnit râsete 
în sala de ședință.

Inițiativa legislativă, care are 
caracter organic, nu a întrunit votul 
majorității senatorilor. Proiectul 
prevedea reducerea perioadei de vâ
nătoare pentru cioara de semănă
tură, între 15 august și 15 martie.

Potrivit expunerii de motive, 
vânturelul de seară cuibărește de 
obicei în cuiburile coloniei de 
cioară de semănătură din regiunile 
de câmpie, astfel încât importanța 
ciorii de semănătură constă și în 
faptul că în cuiburile acesteia clo
cesc adeseori vânturelul roșu sau 
ciuful de pădure. "Soarta vânturelu- 
lui de seară depinde în mare măsură 
de statutul de conservare al ciorii de 
semănătură", se mai arăta în expu
nerea de motive, care pleda, de ase
menea, pentru "liniștea vântureilor 
de seară".

Tinerii social dgnj^yrați cer demisia 
lui Berceanu

Senatorii au mărit 
pragul maximal al 
pensiilor neimpozabile
Plenul Senatului a adoptat, ieri, un amendament la o propu
nere legislativă a 1'. /L care prevede ca persoanele care au 
pensii mai mici de 1.200 de lei să fie scutite de plata impozi
tului de 16%. Inițial, proiectul liberal prevedea un prag" 
maxim de 2.000 de lei

Deși punctul de vedere al 
Executivului a fost de respingere a 
propunerii legislative, amendamen
tul Comisiei de buget-finanțe a fost 
votat cu 41 de voturi "pentru", 3 
voturi "împotrivă" și 23 de abțineri. 
Senatul are calitatea de primă Ca
meră sesizată, forul decizional în 
acest caz fiind Camera Deputaților.

Scutire de 16%

Propunerea legislativă sem
nată de deputați și senatori PNL, 
pentru modificarea articolului 69
din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, prevedea că venitul impozabil 
lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a unei sume 
neimpozabile lunare de 2.000 de lei și a contribuțiilor obligatorii calculate, 
reținute și suportate de persoana fizică. Membrii Comisiei pentru buget-fi
nanțe au adoptat însă un raport de admitere a propunerii, cu un amendament 
din partea senatorului PNL Vasile Mustățea, prin care se propune reducerea 
plafonului neimpozabil din pensii la 1.200 de lei, față de 2.000 de lei, cât era 
prevăzut în textul inițial al propunerii legislative.

Persoanele care primesc pensii sub un anumit plafon vor fi scutite de 
plata impozitului de 16%, fiind invocate cheltuielile din ce în ce mai ridicate 
ale pensionarilor cu plata impozitelor locale și a utilităților, asigurarea medi
camentelor și a traiului decent de zi cu zi. "Această măsură poate compensa 
diminuarea punctului de pensie pentru anul 2009 la o valoare de 43,2% din 
salariul mediu prognozat, astfel încât veniturile pensionarilor să nu fie afec
tate", se mai arată în expunerea de motive.

Vor apărea probleme la buget

Secretarul de stat Valentin Iliescu a precizat că Guvernul nu susține 
punctul de vedere propus de inițiatori, deoarece această inițiativă produce 
consecințe majore în planul bugetului și al resurselor financiare. "Vă reamin
tesc că, din cauza constrângerilor bugetare existente, practic acest nivel a fost 
menținut la nivelul de 1.000 RON de la 1 ianuarie 2005. Există și un alt im
pediment (...) în varianta inițială pe care inițiatorii au propus-o, respectiv ma
jorarea acestui prag de la 1 000 RON la 2.000 Apărea un tratament fiscal 
discriminatoriu față de impunerea celor care obțineau venituri din salarii", a 
mai explicat Iliescu.

Tineretul Social Democrat (TSD) cere demisia 
imediată și de onoare a ministrului interimar al 
Transporturilor, Radu Berceanu, ca urmare a 
înmulțirii accidentelor feroviare, care au culmi
nat cu accidentul de luni, de la Romuli, soldat 
cu mai multi răniți

"TSD îl acuză pe Radu Berceanu de incompe
tență managerială, fapt care a condus la criza fără pre
cedent a CFR și de lipsă de viziune referitoare la 
scoaterea din faliment a transportului pe căile ferate. 
Reamintim faptul că, pe toată durata mandatului său, 
Radu Berceanu nu s-a preocupat de problemele reale 
ale ministerului, ci doar de identificarea resurselor fi
nanciare și colectarea banilor necesari campaniei lui 
Traian Băsescu", se arată într-un comunicat semnat de 
Nicolae Bănicioiu, președintele TSD.

TSD consideră că Radu Berceanu nu are ce căuta 
în funcția de ministru al Transporturilor și solicită celor 
din conducerea PDL să renunțe la a-1 mai propune pe 
actualul ministru interimar pentru un nou mandat în 
fruntea Ministerului Transporturilor.

Senatorii se amuză pe seama
gripei porcine
Gripa nouă a devenit prilej de glume în 
Senat. Senatorii s-au amuzat ieri după 
ce președintele de ședință, liberalul 
Tedor Meleșcanu, i-a rugat pe colegii săi 
să închidă ușa ca să nu-i prindă gripa.

"închideți ușa că ne ia gripa porcină și 
rămâneți fără combatanți", a spus Meleșcanu în 
Senat.

Replica a venit din partea senatorului 
Petre Daea: "Am fost atent să se închidă ușa, 
să nu vă atingă înălțimea... virusul care bântuie 
azi... și vă prețuiesc și vă și protejez".
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După luni de inițiative belicoase, ce au inclus și teste de rachete, Nordul a înce- 
put recent să facă pași de pace și l-a invitat pe trimisul special al SUA să viziteze 
Coreea de Nord,

► Cooperare Obama - Karzai în Afganistan
Barack Obama l-a felicitat luni pe Hamid Karzai pentru 
realegerea sa în funcția de președinte al Afganistanului, 
dar l-a avertizat că așteaptă acțiuni împotriva corupției 
și haosului tot mai mare din această țară, în care SUA 
ar putea trimite câteva mii de militari suplimentari In 
pofida acestei vești din Afganistan, Casa Albă nu a 
anunțat dacă decizia lui Obama asupra suplimentării 
trupelor va fi mai rapidă.

Președintele american a avut o convorbire telefonică cu 
Hamid Karzai, în care l-a felicitat și i-a transmis intenția sa de a 
continua să coopereze cu viitorul guvern afgan.

Dar președintele american i-a semnalat în termeni mai pu
țini diplomatici, unui lider a cărui legitimitate a fost sever afec
tată de fraude electorale, că este necesar ca lucrurile să se 
schimbe.

„Un nou capitol” în guvernarea țării

Washingtonul, care a îndepărtat de la putere, la sfârșitul 
lui 2001, regimul talibanilor, este principalul susținător al lui 
Hamid Karzai, în pofida faptului că administrația Obama nu și- 
a reținut criticile față de acesta în ultimul an, și a furnizat două 
treimi dintre cei 100.000 de militari străini care susțin Guvernul 
de Kabul. "Acest moment trebuie să fie unul în care începem să 

scriem un nou capitol, fondat pe o mai bună capacitate de gu
vernare, eforturi mai serioase pentru eradicarea corupției, eforturi 
comune pentru antrenarea forțelor de securitate afgane", a de
clarat Obama, într-o apariție în fața presei alături de de premierul 
suedez, Fredrik Reinfeldt. "Mi-a dat asigurări că înțelege impor
tanța acestui moment. Dar, așa cum i-am spus, dovada nu sunt 
cuvintele, ci faptele'k, a continuat președintele american.

Țară, țară, vrem ostași...

Finalul acestui proces electoral confuz, care a durat peste 
două luni, a ridicat un obstacol major în fața unei decizii foarte 
așteptate din partea lui Obama cu privire la suplimentarea tru
pelor.

Nimic, însă, din declarațiile lui Obama sau ale purtătorulyi 
său de cuvânt, Robert Gibbs, nu sugerează faptul că președintele 
ar plănui în prezent să se pronunțe zilele următoare, ci mai de
grabă că va aștepta finalul turneului său în Asia, până la 19 no
iembrie.

Gibbs a reiterat că Obama va tranșa "în săptămânile ur
mătoare" sau, cu o inflexiune ușoară în discurs, "în cele câteva 
săptămâni care vor urma". Obama urmează să se pronunțe dacă 
aprobă cererea comandantului său de pe front, generalul Stanley 
McCrystal, care ar solicita peste 40.000 de militari suplimentari, 
față de cei peste 68.000 deja prezenți în Afganistan.

Rusia susține acordul climatic,
dar pune condiții
Rusia este dispusă să se alăture 
unui nou acord referitor la 
schimbarea climatică, cu două* condiții cruciale, a declarat pre
mierul rus Vladimir Putin. Con
ferința Națiunilor Unite pentru 
schimbarea climatică de la Co
penhaga, luna viitoare, este aștep
tată să negocieze un înlocuitor al 
"'otocolului de la Kyoto pentru 

.< himbarea climatică, parte din 
care expiră în 2012.

După discuții cu omologul 
danez Lars Rasmussen, Putin a de
clarat: "Suntem pregătiți să o facem. 
Dar cred că este necesar să respec
tăm cel puțin două chestiuni. Toți 
fără excepție trebuie să semneze do

cumentul, altfel va fi lipsit 
de orice sens. Rusia va in
sista de asemenea să ia în 
calcul în întregime capaci
tatea pădurilor rusești de a 
absorbi gazul hidrocarbon, 
ceva ce nu s-a făcut în în
tregime în protocolul 
Kyoto".

Amintind că acordul 
Danemarcei pentru con
struirea gazoductului Nord 
a întărit legăturile cu Rusia, 
Putin a mai spus la confe
rința de presă că volumul 
de gaz livrat Danemarcei 
prin această conductă s-ar 
putea tripla, la trei miliarde 
de mc pe an.

Hillary Clinton cere
Israelului „gesturi pozitive”

Secretarul american de 
stat, Hillary Clinton, a 
cerut Israelului să facă 
gesturi "pozitive " spre 
palestinieni în schimbul 
eforturilor lor de a îm
bunătăți securitatea. "I- 
am spus premierului 
israelian Benjamin Ne
tanyahu că acești pași 
pozitivi din partea pales
tinienilor ar trebui să 
întâlnească pași pozitivi 
din partea Israelului în 
ce privește deplasarea, 
accesul și securitatea is- 
raelienilor în Cisiorda
nia ", declara aceasta.

Coreea de Nord vrea negocieri cu SUA
Republica Nord-Coreeană a 
•eiterat apelul către SUA pen- 
ru a ține discuții directe pen- 
ru a găsi soluții la 
lenuclearizarea peninsulei.

Coreea de Nord ar putea lua 
•arte la discuții multilaterale, inclu- 
iv în format de șase, doar dacă 
Vashington ar negocia bilateral cu 
’henian, a declarat purtătorul de cu- 
ânt al Ministerului de Externe, 
itat de presă KCNA.

Acesta a precizat că Ri Gun, 
eful biroului american din minister, 
contactat recent oficiali ai Dcpar- 

rmentului de Stat. Oficialul co- 
eean mai arăta că discuțiile nu au 
eprezentat un contact care să pre- 
ătcască discuțiile bilaterale, ci "po

ziția de bază și adecvată" pentru 
discuții multilaterale, inclusiv în 
format de șase, în funcție de rezul
tatele discuțiilor directe dintre Co
reea de Nord și SUA.

După luni de inițiative beli
coase, ce au inclus și teste de ra
chete, Nordul a început recent să 
facă pași de pace și l-a invitat pe tri
misul special al SUA să viziteze 
Coreea de Nord.

în octombrie, Kim Jong-Il i- 
a spus premierului chinez Wen Jia
bao că țara sa este pregătită să 
revină la negocieri în șase, doar 
după ce discută direct cu SUA pen
tru a îmbunătăți "relațiile ostile".

Nordul se plânge că a suferit 
"o pierdere economică imensă" din 
acordurile de dezarmare nucleară, 
cu SUA din 1994 și apoi 2005 și 
2007 cu toți cei șase membri.

"Israel a făcut unele
lucruri în această privință dar trebuie să facă mult mai multe", a declarat 
Clinton, aflată în Maroc.

Președintele palestinian Mahmud Abbas "a demonstrat determi
nare și leadership" în ce privește preocupările pentru securitate, iar Is
raelul ar trebui să răspundă în mod similar, sublinia oficialul american.

A întors-o ca la Marrakesh

Hillary Clinton a fost forțată să ia o poziție defensivă luni, după 
replicile arabe furioase la aparenta abandonare a apelurilor SUA de a 
se opri extinderea coloniilor evreiești în Cisiordania. Aceasta a fost ne
voită să sublinieze că președintele Barack Obama nu a trădat poporul 
palestinian și aliații arabi.

în fața unei audiențe ostile la Marrakesh, unde trebuia să se în
tâlnească cu miniștri arabi de Externe, Clinton a făcut eforturi de a 
echilibra pozițiile. Cu doar o zi înainte lăudase premierul israelian și 
acțiunile acestuia. Ea a subliniat acum că Obama continuă să vadă con
strucțiile din colonii ca "ilegale". Ea și-a menținut declarația că oferta 
Israelului de a restricționa construcțiile este fără precedent, deși nesa
tisfăcătoare, cu toate că nu este destul de nesatisfăcătoare pentru ca pa
lestinienii să refuze reluarea negocierilor.
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cj> Integrante 
Rebus

■; Foa, Olat, Roit.

l>
(Completați textul folosind soluția 

marcatâ cu raster)

Acrobați 
Refăcut 

Bir!
> V

(Mark Twain)

Dificilă

A solicita

Dânsa

Țară
frontali

Epici!

Undă

Forme 
geome

trice

Pusă de 
o parte

24 de 
ore

Vedetă 
de 

cinema

Stâlp de 
sprijin

Maxime Dicțlonar:Ovă, Saga, lot. Reconstituire
Multe lucruri aș fi fost 

capabil să înțeleg dacă nu

Genă!
In arie! V

Iscoadă

Dublatei
Cupa 

Spaniei!

Faptul 
zilei 
Orna
ment

Pană de

? (...)
Chel
tuitor

Obligat

Strânse 
ghem

Poveste

Tras pe 
stânga! 
Casă de 
boieri

Parte de 
cuvânt

Contrafort

Cântec 
religios 

Baza 
coloanei

Făcut 
din 

obicei

Leu!
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vocala I

Reverie

Pled
Punct 

cardinal

Presat

Tania 
Eliade
Platou

Beneficiu

Individ

Ase
..jez.

Tare de 
cap!

Fără de
osebiri

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AMALGAMATĂ. AMĂGI, ANAGRAMARE, 

APARI, ARC, AT, ATAC, ATAȘ, ATAȘA, ATRAS 
AȚĂȚĂTOARE, boț, căștigat, colet, 
CRAȘI, CRĂPAT, ETICHETATE, GL, IȚĂ, 
LABĂ, LĂSAT, MAT, MĂRȚIȘOR, MOȚI, 

NATAL, OMĂT, RANĂ, RASĂ, RC, SOȚII, TAC 
TASATĂ, TENOR, TOR, TRAC.

Petru Ardelean - ARAI

omite

Viorel Naghi - Vladimiresc

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

3 1 5 2
7 3 1 5 9

3 7 6 5 9
5 1 2 7 3 6

6 9 2 3 1 5
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*4> Glasul publicitate
*=> Telefon 0771.677.031

ANUNȚ PUBLICf

SC ORAESA CONSTRUCȚII ȘI EXCAVA- 
ȚII SRL, cu sediul in localitatea Deva, str. 1 Decem
brie, nr. 19, anunță elaborarea primei versiuni a 
pianului/programului PUZ - “Construcție locuință” 
in localitatea Simeria Veche, extravilan, jud. Hune
doara și declanșarea etapei de încadrare pentru ob
ținerea avizului de mediu.

r ’
Consultarea primei versiuni a pianului/pro

gramului se poate realiza la sediul APM Hunedoara, 
Deva, str. A.Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 8 - 
16:30) și vineri (orele 8-14).

Mică

Comentariile și sugestiile se vor transmite in 
scris la sediul ARPM Timișoara, str. Amurgului, nr. 
1 in termen de 15 zile calendaristice de la data pre
zentului anunț.

Ai nevoie
de Glasul

Hunedoarei

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

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

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

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

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de soli
citările beneficiarului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

publicitate
închiriez urgent spațiu comercial, 

2500 mp, în Deva, 
pentru producție sau depozit, 

are toate utilitățile 
și dotările necesare.

Tel. 0745.595.045

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

Informații ia tel. 0254-228 748.

Vând apartament
2 camere, parter, bloc de 

cărămidă, contorizat în totalitate, 
localitatea Simeria. 
Preț 80.000 ron.

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

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

Vând două pompe de injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil., 

Informații la telefon 0753/200 853.

Vând pantofi de femei, noi, 
în stare foarte bună, din piele, 

numere între 36-39. 
Preț, între 10 și 30 lei, negociabil. 

Informații la tel. 0254/228 748

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 
și la telefon 0254.234.448

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru

Salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 
și la telefon 0254.234.448.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Sc.

nr.

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 ia depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat in ediția de miercuri, 
cel de marți - in ediția de joi, cel de miercuri - in ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate in ziarul de luni.)
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REVELION 2010 STEAUA
PACHET SERV ICII CU C VZ KRE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIV Ă DE REV EL1ON 
și CINĂ FESTIV Ă ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina si sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

► r «
* •

PACHET SERVICII REVELION - fără cazare
Include MASA FEST1VĂ DE REVELION 
și CINA FESTIV Ă ÎN 01.01.2010

MUREȘULUI

PREȚ 200 ron / pers

I

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

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

w ww.de pozitu.ro
email: curoscala(<?yalioo.coin

Mobil (»®yW2.WS
Tel. fix: 025 1.245.482

Complexul 
turistic

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantitâti foarte mari»

Balast natural preț: 18,80 lei/mc
Nisip, concasat, spălat și sortat 0 - 4 mm preț: 
lletriș, concasat, spălat sortat 4 • 8 mm preț: 
Ratriș, concasat, spălat și sortat 8 -16 mm preț: 
Piatră spartă, spălată șl sortată 16 - 31 mm preț:

26,00 lel/to 

25,00 lei/to 

22,00 lel/to
22,00 lel/to

& Pentru comenzi ți informații ne pulM|l contacte la telefon- 
0254/234 448

j 0723 154 204
sau e-mail: contabilitate@telecernadeYa.ro

I

4

I

Pentru cazare 
tariful este de 80 ron /pers/loc « 
cameră/ zi hotelieră

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

TREC EREA ÎN NOIL AN 
\ A EI MARCATĂ 
CU I N ERL MOS 

FOC 1)F ARTIFICII

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane în 10 apartamente 
ți 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană]r r r
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești și internaționale
Sală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată cu vîdeoproiector 
și Internet d£ mare viteză
Piscină acoperită cu o suprafață 
de 50mp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.

JSaună
__> Pescuit sportiv pe lacuri cu o

■ suprafață totală de peste 
100.000 de metri pătrați pentru 
pescuit crap, somn și șalău.

Web: www.steauamuresului.ro, 
E-mail: office@steauamuresului.ro

ha i
< •
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ww.de
pozitu.ro
mailto:contabilitate@telecernadeYa.ro
http://www.steauamuresului.ro
mailto:office@steauamuresului.ro

