
Mircea Geoană s-a întâlnit
la Hunedoara cu alegătorii

Aproape 2.000 de oameni s-au strâns ieri înjurai 
orei 17 în fața Casei de Cultură din Hunedoara pen
tru a-1 întâlni pe Mircea Geoană, candidatul din par
tea PSD la Președinția României.
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SC Ap.iprod S \ anunță consumatorii că joi 
12.11.2(H)1) in intervalul orar OS.00 10.00 va 
li Întreruptă furnizarea apei potabile in munici
piul Hunedoara după cum urinează: blocul 11. 
strada Viorele, blocul G *>. strada Vlahuță. strada 
\ iorele intre magazin Minimax și strada Vla- 
liuțâ. Întreruperea este cauzată de cuplarea unei 
relele vechi cu una nouă, in cadrul programului 
ÎS PA.

1
O nouă rundă de proteste:
Energeticienii s-au întors la Prefectură

Din cuprins
B Victime din cauza 

credulității Q pag-4

Muzeul Aurului rămâne 
în atenția Prefecturii
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Vârful gripei va fi atins 
aproape de sărbători
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Finanțări pentru mediul rural
16 localități din județ au primit în total 

2.702.000 lei pentru finanțarea proiectelor 
în cadrul Programului de dezvoltare a in
frastructurii și a unor baze sportive din 
spațiul rural pe anul 2009, din sume defal
cate din taxa pe valoarea adăugată.

► ' Pag-5

► Editorial
de Bogdan Barbu

Presa 
și secretul 
de stat

Am avut ocazia să urmăresc, 
imediat după Revoluție, o emisiune 
televizată despre presă, cu oameni de 
presă. Emisiunea era realizată în 
America, acolo unde libertatea presei 
este tot atât de puțin discutată ca și 
Constituția Statelor Unite: e ceva care

există în fapt.
Realizato

rul emisiunii i-a 
prezentat unui in
vitat, conducător 
al unui trust de 

presă, o situație ipotetică: dacă unul 
dintre Serviciile Secrete ale Statelor 
Unite (CIA sau oricare altul) pregă
tește o lovitură de stat într-una din ță
rile din America Centrală, spre 
exemplu, iar informația „se scurge”, 
o va face publică, în ciuda faptului că 
acel Serviciu îi cere să păstreze, ca un 
bun cetățean, în interesul țării, încă 24 
de ore de tăcere? Răspunsul a fost 
unul cât se poate de simplu și de 
tranșant: „Eu am o singură obligație: 
să îmi informez publicul CORECT și 
LA TIMP! Nu mă privesc alte inte
rese, nici că CIA sau alții nu își iau 

măsurile necesare ca să nu se afle in
formații secrete. E problema lor.”

între răspunsul omului de 
presă american și atitudinea care i se 
cere (pe alocuri chiar i se impune) 
ziaristului român este o diferență in
comensurabilă. Nu mai departe de 
mereu readusa în discuție problemă a 
dosarelor din Arhiva Securității: una 
dintre cele mai penibile scuze de la 
momentul respectiv a fost că ,mu se 
pot desconspira anumite dosare, pen
tru că agenții respectivi lucrează sub 
acoperire, în străinătate." Desigur, în 
nici un caz nu ACELE cazuri intere
sau opinia publică din România, ci 
cele ale foștilor informatori care și-au 
spionat colegii, vecinii, prietenii în 
interesul Partidului Comunist, al lui 
Ceaușescu personal și al șefilor Secu
rității, nu în numele apărării interese

lor țării.
Desigur, pentru că trăim în 

România, tăcerea continuă să învă
luie „munca” foștilor turnători. Acești 
informatori au ajuns însă, după Revo
luție, în pozițiiamportante în politică, 
în magistratură, în armată, în minis
tere - și în presă. Lucrul acesta nu a 
fost dovedit însă public, tocmai din 
cauza falsei probleme a „secretului de 
stat”...

înainte de ’89, în România se 
călcau în picioare, în numele intere
sului de stat, mai multe drepturi ale 
omului, între care și cel la informare. 
Acum, dreptul la informare al celor 
mulți este încălcat pur și simplu pen
tru că unii își protejează interesele 
personale, pozițiile la care au ajuns 
așa cum au ajuns. Nu văd unde e câș
tigul pentru români...

Biserica medievală 
de la Nucșoara
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Horoscopul zilei
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► PROGNOZA METEO

ZIUA
Cebiche 

(salată de pește 
crud marinat)

Ingrediente:
800 g de file de pește alb (mer- 

luciu, cod sau chiar somon), 2 
cepe, 1 cățel de usturoi, 1 ardei iute 
verde, 1 portocală, 6 lămâi verzi 
sau 4 lămâi galbene, 1 salată verde.

Mod de preparare:
Se curăță ceapa și usturoiul. Se 

pisează usturoiul și se taie ceapa 
rondele. Se taie ardeiul în două pe 
lung, se scot semințele și filamen
tele albe și se taie în lamele fine.

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

Se taie peștele în cuburi sau în 
felioare. Se pune peștele pe fundul 
unei salatiere. Se acoperă cu ustu
roiul, ceapa și ardeiul. Se sărează 
și se varsă sucul citricelor pe de
asupra. Se lasă la frigider pentru 
cel puțin 4 ore, amestecîndu-se din 
cînd în cînd.

Se spală și se usucă foile de sa
lată. Se căptușesc boluri indivi
duale cu salata verde și se pune pe 
deasupra peștele marinat. Se deco
rează cu rondele de ceapă și lamele 
de ardei iute din marinată.

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

Timp de preparare: 1 h
Porții: 4

Amplasarea 
raoWeîor

► DN 7 - DJ 687 Cristur - Hune
doara

► DN 7 Simeria - Spini

► DN 7 Spini - Orăștie

► DJ 705 Căstău - Orăștioara

► DN 7 Mintia - Vetel♦ ’

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc-Zam

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1
. Decembrie

MIN MAX

Deva: 3 5

Petroșani: 2 5

Hunedoara: 3 5

Hațeg: 3 4

Brad: 3 5

Orăștie: 3 5

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 1 2

Petroșani 0 2

Hunedoara: 1 2

Hațeg: 1 2

Brad: 1 3

Orăștie: 1 2

________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

► HOROSCOP
5i poate să fii nevoit să te ocupi de bunurile familiei. Pentru 

acest lucru, trebuie să te consulți cu rudele. In plan financiar, lu
crurile merg bine atâta timp cât eviți cheltuielile inutile. Încearcă 
să nu iei astăzi decizii importante în privința banilor.

Fă tot posibilul pentru a evita neînțelegerile cu prietenii. Ești pe 
punctul să faci unele greșeli care te îndepărtează de persoanele 
dragi. Dacă ți se fac propuneri de ordin financiar care implică 
sume mari de bani, ia-ți toate măsurile, pentru a nu avea parte de 
surprize neplăcute mai târziu.

Dacă ai avut o dispută cu familia, acum este momentul să faci 
ceva pentru a îndrepta lucrurile. Se poate să ai parte de o surpriză 
astăzi, poate primești vreo veste de la cineva cunoscut. Acest lucru 
îți face mult bine, pentru că te scoate din rutina obișnuită și te mai 
optimizează puțin.

Ești mai optimist în privința activității profesionale și dornic să 
f rea^zez' lucrur> frumoase. Situația financiară este bună, astfel

încât îți permiți să achiziționezi unele lucruri care nu sunt de 
strictă necesitate, dar pe care inșă ți le doreai.

Lucrurile sunt destul de confuze la locul de muncă și trebuie să 
ai grijă să nu existe neînțelegeri care pot complica situația. Este o 
zi bună pentru a întâlni alți oameni, pentru a profita de ocaziile 
apărute și chiar pentru a atinge un statut social mai bun.

V V
Oricât de greu este să duci la bun sfârșit un proiect dificil, ești 

perseverent și nimeni nu poate să te abată de la drumul tău. Ast 
încât tu reușești acolo unde alții credeau că este imposibil. în viața 
amoroasă este indicat să nu cazi pradă ispitelor și să nu-ți dezamă
gești partenerul.

Astăzi va trebui să te folosești de toate calitățile tale pentru a 
convinge colaboratorii și echipa să accepte un proiect la care (ii 
mult. Situația financiară începe să se îmbunătățească, mai ales 
dacă iți vei (ine în frâu dorința de a face multe cumpărături.

Chiar dacă ești foarte afectuos cu cei din familie, nu înseamnă 
că trebuie să le răpești libertatea. Respectă nevoia lor de intimitate 
și de independență. Este o zi foarte bună pentru întâlnirile cu prie
tenii, deoarece participi la discuții interesante, care îți fac mare 
plăcere.

Este o zi foarte bună în plan amoros. Ți se ivesc ocaziile dorite 
pentru a cunoaște pe cineva interesant. Rămâne doar să fii tu dis
ponibil și să profiți de aceste opormnități. Iți dorești să te afirmi în 
plan profesional și pentru acest lucru este nevoie să abordezi fie
care situație în parte, cu atenție pentru detalii.

► Bancurile zilei
© © ©

în armată, comandantul:
- Cei căsătoriți în stânga, cei ne

căsătoriți în dreapta!
- Și homosexualii? întreabă un 

soldat.
- încolonați în spatele meu, răs

punde comandantul.

© © ©

Un tip merge la încorporare în

marină. în timp ce i se completau ac
tele. este întrebat:

- Știți sa îneftați?
- Nu aveți vapoare?!

© © ©

O voce disperată la telefon, la ora
5 dimineața:

- Alo! Salvarea?
-Da.
- Veniți repede căci în curte e un 

nebun ce sună goarna și ne disperă pe

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITOR!

Relațiile cu prietenii sunt destul de tensionate. Ar trebui să te dai 
cu un pas înapoi, pentru a te distanța de problemă și a vedea lu
crurile în mod obiectiv. La serviciu ești ajutat de o persoană foarte 
experimentată, de care te leagă multe lucruri frumoase.

Ai unele nemulțumiri în privința familiei. Nu trebuie să te con
centrezi asupra acestor probleme într-un mod exagerat. îndepăr- 
tează-te puțin pentru a putea trata lucrurile într-un mod rațional. 
Este o zi mai puțin bună pentru investiții financiare, astfel încât nu 
este indicat să iei nicio decizie de acest fel.

Ești destul de nemulțumit de felul in care se desfășoară lucrurile 
în viața ta de familie. Insă vei găsi o soluție pentru aceste probleme 
cu care te confrunți. Poți face lucruri frumoase împreună cu parte
nerul de viață, acționând chiar în plan profesional împreună. G 
cum, ești eficient și muncitor, perseverând în ceea ce ți-ai propui 
chiar dacă uneori ai sarcini repetitive care nu-ți fac plăcere.

toți.
- Imediat, dați-ne adresa!
- UM 04032.

© © ©

La instrucția de front, plutonierul 
ordonă:

- Pluton, alinierea în front câte 
unul, pentru verificarea bocancilor ri
dicați piciorul drept!

Unul dintre soldați ridică, din gre
șeală, piciorul stâng, la care plutonie

rul, văzând și un bocanc stâng ridicai 
strigă imediat:

- Bă, care ai ridicat amândouă pi 
cioarele?

© © ©

Pe piatra funerară a unui catâi 
mascota unității, stătea scris: "Aic 
zace catârul John, care a lovit cu cc 
pita un căpitan, trei sergenți, 15 sol 
dați și o grenadă...."

© © ©
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Protestatarii au solicitat internalizarea servirilor prestate de terți societăților Hi- 
& droelectrica, Transelectrica și Electrica SA și reorganizarea Filialei de întreținere 

și Servicii Energetice „Electrica Serv”.

O nouă rundă de proteste:

Energeticienii s-au întors la Prefectură
Un nou protest al sindicaliști
lor din Electricitate a avut loc 
ieri la Deva, în fața Prefectu
rii. Conflictele sociale din ca
drul societăților aparținând 
Federației Naționale a Sindi
catelor din Electricitate „ Uni
vers”, nesoluționate în urma 
primei manifestări, au condus 
la declanșarea celui de-al doi
lea protest al sindicaliștilor, 
care a durat aproximativ două 
ore.

„încă nu a fost soluționată 
nici una din cererile noastre. Se 
poartă negocieri la București, la 
nivel de vârf, între conducerea Fe
derației și responsabilii economici 
din Guvern. Sperăm în rezolvarea 
conflictului pe cale amiabilă. O să 

trăm în ședință cu domnul prefect

Muzeului Aurului

Din comisie fac parte reprezen
tantul al Direcției Generale a Finanțelor 
Publice Hunedoara, Lucian Heiuș, di
rectorul CNCAF Minvest, Daniel An- 
dronache, reprezentantul Direcției 
Județene pentru Cultură, Culte și Patri
moniu Cultural Național, loan Sicoe, și 
reprezentanți ai instituției Prefectului 
Hunedoara, șef serviciu Juridic, Rodica 
Vasilescu, și Directorul Cancelariei 
Prefectului, Ștefan Ciocan.

t-^Sfântul Zilei
Alexandru Avram

Sfântul loan Milostivul
Sfântul loan Milostivul a fost cipriot 

de neam, fiul lui Epifanie, domnul țării, din 
Amatunda Ciprului, și a trăit pe vremea lui 
Eraclie, împăratul Bizanțului (610-641).

Singur la părinți și moștenind o mare 
avere, la vârsta cuvenită el s-a căsătorit și a 
avut doi copii; dar murindu-i și soția și copiii, 
Ioan și-a împărțit averea la săraci și a hotărât 
să trăiască, de aici îflainte, în slujba lui Dum
nezeu și a celor lipsiți și în suferință, de unde 
și numele de Milostiv, cum i se zicea, pentru 
multele fapte bune și milostenii ce a făcut în 
viața sa, încât vestea despre dânsul ajunsese 
în toată partea de răsărit a creștinătății.

Deci, când scaunul patriarhiei de Ale
xandria era fără păstor, împăratul Eraclie, la

cererea poporului, a înălțat la această treaptă 
pe loan, care, deși nu voia, mai apoi a primit 
hirotonia și a fost făcut păstor al Bisericii din 
Alexandria, punând astfel lumina în sfeșnic, 
cum zice Evanghelia. Aici, grija lui cea dintâi 
a fost cunoașterea săracilor, pe care îi numea 
"stăpânii și domnii mei”, ea unii cărora Hris- 
tos le-a dat puterea să deschidă poarta cerului 
celor ce fac milostenie cu dânșii. începând a 
paște oile cele cuvântătoare, s-a sârguit, mai 
întâi, a-și curăți poporul de eresurile vremii. 
Tot în timpul păstoriei sale, a avut loc și nă
vălirea perșilor în Ierusalim și în alte părți ale 
împărăției, ducând cu ei, o dată cu cinstitul 
lemn al Crucii, mulțimi de prinși, pe care i-au 
luat pentru a-i vinde ca robi.

Cu acest prilej, fericitul Ioan a trimis în 
ajutor corăbii cu grâu și aur mult pentru răs
cumpărarea celor căzuți în robie. A trimis, de 
asemenea, meșteri și lucrători egipteni pentru 
refacerea caselor și bisericilor stricate și pân
gărite de năvălitori, precum și oriunde era ne
voie, care pline de hrană celor înfometați, 
săraci și în suferință. Și așa, plin de râvnă pen
tru păstrarea dreptei credințe și pentru rugă
ciune, gata de orice faptă bună, în slujba 
săracilor, fericitul loan a petrecut mulți ani pe 
scaunul arhieriei sale, multe minuni făcând, 
precum istoria lui ne arată.

în anul 619, voind Sfântul să meargă 
la Constantinopol, pe drum l-au părăsit pute
rile și, abătându-se pe la Cipru, a murit în Ale
xandria, locul nașterii sale, cinstit nu numai 
de creștini, ci și de necredincioși.

I

ca să îi înmânăm încă o notă de pro
test și să cerem răspunsul notei în
mânate acum două săptămâni”, a 
declarat Ovidiu Morcan, vicepreșe
dintele Sindicatului Energeticienilor 
din Rețele Electrice Deva, înainte 
ca reprezentanții protestatarilor să 
fie primiți de către prefectul Dorin 
Gligor.

Vechile cereri 
au rămas

în cadrul primei întâlniri de 
negocieri, de acum două săptămâni, 
reprezentanții Sindicatului Energe
ticienilor din Rețelele Electrice Hu
nedoara au înaintat prefectului de 
Hunedoara, Dorin Gligor, un me
moriu care conținea principalele re
vendicări ale acestora. Sindicaliștii 
au cerut stoparea deciziei de consti
tuire a două companii naționale 
energetice în care să fie incluse Hi
droelectrica și Nuclearelectrica.

De asemenea, protestatarii au 
solicitat internalizarea serviciilor 
prestate de terți societăților Hidroe
lectrica, Transelectrica și Electrica 
SA și reorganizarea Filialei de în
treținere și Servicii Energetice 
„Electrica Serv”. Alte două reven
dicări sunt legate de vânzarea pa- 

. chefului de până la 10 procente din 
acțiunile la Electrica SA, din socie-

rămâne în atentia Prefecturii
în urma discuțiilor purtate s-au 

constatat următoarele stări de fapt:
- Procesul intentat de CNCAF 

Minvest Deva lichidatorului filialei 
Bradmin a fost amânat pentru data de 
21 ianuarie 20)0. Motivul amânării îl 
constituie desfmțarea filialei din Jude
țul Hunedoara a societății Management 
Advisors, lichidatorul filialei Bradmin;

- Cererea CNCAF Minvest 
Deva adresată Judecătorului Sindic 
pentru anularea contractului de vân- 
zare-cumpărare a clădirii Muzeului Au
rului din Brad încheiat între firma 
lichidatoare și Fundația Filocalia va fi 
pusă în discuție într-un prim termen în 
data de 24.11.2009;

- Cererea de schimbare a lichi
datorului filialei Bradmin adresată Ju- .

Ieri, la sediul Prefecturii Hu
nedoara a avut loc o ședință a 
Comisiei pentru monitorizarea 
situației generate de înstrăina
rea clădirii Muzeului Aurului 
din municipiul Brad.

■ 7 '

tățile de distribuție și furnizare a 
energici electrice privatizate cu gru
purile CEZ, ENEL, E.ON, către an
gajați și finalizarea contractului 
colectiv de muncă la nivel de ra
mură.

Reprezentanții sindicaliștilor 
au înmânat prefectului de Hune
doara o a doua notă de protest, tot

odată solicitând răspunsul la memo
riul înaintat cu două săptămâni îr 
urmă. Totuși, rezolvarea problemei 
energeticienilor nu ține de resortul 
autorităților locale, ci de rezultatul 
negocierilor de la București.

Jrina Năstase

decătorului sindic de către Direcția Ge
nerală a Finanțelor Publice Hunedoara 
care a avut un prim termen în data de 
05.11.2009, a fost amânată tot pentru 
data de 24.11.2009.

De asemenea, comisia a luat act 
de faptul că filiala cu personalitate ju
ridică din Deva a SC Management Ad
visors a fost desființată. Cu toate 
acestea, societatea respectivă continuă 
să-și desfășoare activitatea ca lichidator 
al filialei Bradmin. Directorul CNCAF 
Minvest, Daniel Andronache, a infor
mat comisia că au fost demarate proce
durile de clasare în Lista Obiecteloi 
Patrimoniului Cultural Național Mobil 
a exponatelor din Muzeul Aurului.

►

I
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Drumul Național 7, care face legătura între Deva și Arad, a fost blocat timp
de patru ore pe ambele sensuri de mers din cauza unui autotren care s-a răsturnat
ieri, la jumătate de oră după miezul nopții, în dreptul localității VețeL

Dublă 
infracțiune

♦

Petru P., în vârstă de 
33 de ani, din Petroșani a 
comis două infracțiuni si
multan. Deși avea permisul 
de conducere anulat încă de 
acum doi ani, el s-a urcat la 
volanul mașinii sale, care 
avea plăcuțele de înmatri
culare expirate, depla- 
sându-se la Petrila. A fost 
însă prins de polițiștii Pe
trila la un control de rutină, 
pe strada Republicii. Petru 
P. este cercetat pentru comi
terea infracțiunii de de con
ducere fără permis și 
punerea în circulație a unui 
autoturism neînmatriculat.

Băut și fără 
permis

Gelu P., de 36 de ani, 
din Sibiu, fără ocupație, cir
cula cu autoturismul pe 
strada D. Zamfirescu din 
municipiul Deva. Șoferul a 
pierdut controlul volanului 
și a intrat în coliziune cu un 
alt autoturism parcat regu
lamentar. In urma impactu
lui, cele două mașini au 
ricoșat într-o țeavă de gaz 
metan care s-a fisurat. Lu
crătorii societății de profil 
au intervenit pentru reme
dierea avariei. în urma ac
cidentului nu au rezultat 
victime omenești.

Polițiștii veniți la fața 
locului au constatat că șofe
rul nu avea permis de con
ducere pentru nici o 
categorie de vehicule. Mai 
mult, șoferul a fost testat 
pentru stabilirea alcoole
miei, rezultatul fiind de 
0,59 mg/ 1 alcool pur în 
aerul expirat. Gelu P. urma 
să fie dus la Spitalul Jude
țean Deva, pentru a se sta
bili cu exactitate 
alcoolemia, însă acesta a re
fuzat.

Maria Florescu

v__ J

► Victime din cauza credulității
Doinita D., de 36 de ani, din 
Petrila, a reușit să obțină sume 
mari de bani, manipulând și 
înșelând mai multe persoane.

DN 7 a fost blocat patru ore
Drumul Național 7, care 
face legătura între Deva și 
Arad, a fost blocat timp de 
patru ore pe ambele sensuri 
de mers din cauza unui au
totren care s-a răsturnat 
ieri, la jumătate de oră după 
miezul nopții, în dreptul lo
calității Vetei> J

Autovehiculul era condus de 
Marius B., în vârstă de 25 de ani, 
din Pitești. Accidentul s-a produs 
pentru că șoferul nu a adaptat viteza 
într-o curbă și a pierdut controlul

Sinucidere 
la Valea de Brazi

ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A CAZULUI METAN, CU Șl EPL 

bl: 03544NB87; Mobil: 0723 577571 Fax: D3S4 408887

O femeie de 27 de ani din Uricani s-a sinucis ieri, arun- 
căndu-se în Jiul de Vest de pe o conductă care traversează 
râul Evenimentul s-a produs în jurul orei 13, în localitatea 
Valea de Brazi Victima era din Vulcan, fiind cunoscută ca 
o persoană cu probleme psihice.

Pompierii au fost alertați prin serviciul 112 de către mama victimei. 
Echipajul de pompieri de la garda de intervenție din Uricani și paramedicii 
de la SMURD au intervenit rapid, încercând să o salveze pe tânără. în spri
jinul acțiunii de salvare a venit și Detașamentul de Pompieri din Petroșani, 
care a avut în dotare o barcă pneumatică și instrumente de salvare și recu
perare specifice. în speranța că trupul tinerei va fi găsit, pompierii au pa
trulat pe ambele maluri ale Jiului. “Șansele de a fi găsită rapid sunt destul 
de mici, dat fiind faptul că acest lucru depinde de o mulțime de factori ex
terni. Există posibilitatea ca trupul să fi fost prins în vegetație și să fie găsit 
aici în zonă. Dacă trupul tinerei nu va fi găsit până la lăsarea întunericului, 
căutările vor fi reluate mâine dimineață”, a declarat Anemona Doda, pur
tător de cuvânt al ISU Hunedoara.

Alți angajați ai I.S.U. Hunedoara au monitorizat râul de pe podul de 
la Uricani și în apropierea barajului de la Paroșeni. Misiunea de căutare a 
fetei a fost foarte dificilă, deoarece în ultimele zile, în zonă, a plouat foarte 
mult, fapt care a determinat creșterea nivelului apei. în unele locuri, râul 
Jiu poate să atingă o adâncime de doi metri. în misiune au fost implicați 
zece pompieri.

Maria Florescu

Victimele femeii erau alese din 
rândul cunoștințelor, care din 
prietenie se ofereau să o ajute 
să iasă din impas, împrumu

volanului. Cabina autotrenului s-a* 
izbit de un stâlp electric, aflat pe 
marginea drumului, pe care l-a dis
trus în urma impactului. Șoferul 
care a produs accidentul a fost 
amendat.

Trafic deviat

La locul accidentului au 
ajuns un echipaj de pompieri, care 
a intervenit cu o autospecială, pre
cum și modulul SMURD Deva. 
Pompierii militari au luat măsurile 
necesare pentru prevenirea și stin
gerea incendiului. Iluminarea locu- 

tând diferite sume de bani din 
bancă.

Modalitatea de operare era sim
plă: Doinița câștiga încrederea victimei, 
după care îi cerea acesteia să solicite un 
împrumut bancar. între persoana res
pectivă și Doinița D. exista înțelegerea 
prealabilă ca aceasta din urmă să achite 
ratele lunare. Ea își convingea victi
mele să obțină creditul, motivând că nu 
mai poate face un împrumut bancar, de
oarece are deja unul.

Două victime, 
aceeași înșelăciune

O femeie din Petrila a fost con
vinsă de Doinița D. să facă un împru
mut bancar de 15.000 de lei, aceasta 
promițându-i că va achita ratele lunare 
aferente, fapt care s-a întâmplat însă

■ - '"TZUM

lui accidentului pe timpul manevre
lor de deblocare a drumului a fost 
realizată cu ajutorul a două maca
rale din cadrul Companiei Drumuri 
Naționale. în timpul manevrelor de 

Peste 1.000 Hb explozii in 2007.
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Peste 8.000 de victime 
intr-un singur an.

numai până în luna ianuarie a acestui 
an. Victima a primit nenumărate soma
ții din partea băncii, în urma cărora, vă
zând că nu se rezolvă situația, a apelat 
la ajutorul poliției. Ea a solicitat recu
perarea prejudiciului în valoare de 
9.500 de lei.

Acesta este cel de al doilea caz 
descoperit de polițiști. în urmă cu o 
săptămână, aceeași persoană a fost re
clamată la poliție de un bărbat în vârstă 
de 62 de ani, care susține că a fost con
vins de Doinița D. să facă un împrumut 
în valoare de 21.000 de lei, promi- 
țându-i-se și lui că se vor achita ratele 
bancare, fapt care nu s-a întâmplat. Po
lițiștii o cercetează pe Doinița D. pentru 
comiterea infracțiunii de înșelăciune. 
Femeia riscă să facă între 6 luni și 12 
ani închisoare.

Maria Florescu

deblocare a drumului, echipajele de 
poliție au fost nevoite să redirecțio- 
neze circulația pe o rută ocolitoare. 
Din fericire nu au existat victime.

Maria Flores'

http://www.dumom.ro
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„Specialiștii PSD vor folosi bugetul din 2010 pentru lansarea programelor
pentru casele tinerilor, programe pentru subvenționarea agriculturii, sprijin
pentru sectoarele energetic și metalurgic” Mircea Geoană

Mircea Geoană s-a întâlnit la Hunedoara cu alegătorii
Aproape 2.000 de oameni s-au 
strâns ieri în jurul orei 17 în 
fața Casei de Cultură din Hune
doara pentru a-l întâlni pe Mir
cea Geoană, candidatul din 
partea PSD la Președinția Ro
mâniei. Mircea Geoană a fost 
însoțit la mitingul electoral de la 
Hunedoara de reprezentanții 
PSD din teritoriu, între care 
Florin Cazacu, președintele or
ganizației județene a PSD, sena
torul Cosmin Nicula, deputatul 
Laurențiu Nistor, loan Samoi- 
lescu - fost prefect de Hune
doara, Liliana Țolaș, consilier 
județean, ș.a.

între cei prezenți la mitingul 
electoral s-au numărat oameni ve- 
niți din diverse localități ale jude
țului: Deva, Brad, Orăștie, Hațeg, 
Totești, Geoagiu etc. Susținătorii 
l afișat banners’cu înscrisuri gen

Lucrări publice în comuna Vețel
locuitorii satelor Vulcez și 
Veșnic vor avea biserici noi. 
)eja structura de rezistență a 
elor două lăcașe de cult a 
ost finalizată, costurile între- 
'ii lucrări fiind suportate de 
’rimăria comunei Vețel din 
ugetul local.

în ceea ce privește școlile din 
ațele aparținătoare comunei, toate 
u fost asigurate cu combustibil 
entru încălzirea de iarnă. La 
coala primară din Mintia se ame- 
ajează un grup sanitar nou, lucră- 
le la acesta urmând a fi terminate 
i sfârșitul săptămânii viitoare. în 
.adiul de finalizare se află și con- 
irucția Căminului cultural din 
itul Vețel.

în comună au fost efectuate lucrări dc reabili- 
irc a drumurilor din localitățile Valea Leșnic, Vețel 
Brctelin. Vor începe lucrări de reparație și la dru- 

îul din satul Boia Bârzii. Pentru întreținerea drumu

rilor pe timp dc iarnă urmează a fi încheiate contracte 
cu firmele posesoare de utilaje de dezăpezire, a de
clarat loan Hențiu, primarul comunei Vețel.

Irina Aăsta se

„Mircca Geoană președinte”, „în
vingem împreună” sau „Votați 
Mircea Geoană!”. „Acest județ re
prezintă mândria României. Dacă 
voi fi ales președinte, voi susține 
în primul rând Hunedoara”, a afir
mat în discursul său președintele 
Senatului.

în așteptarea candidatului 
PSD, manifestanții au participat la 
un spectacol folcloric, susținut de 

Mariana Suciu, Cristian Fodor, 
Adrian Stanca, Vasile Conea și Ci- 
prian Roman.

Mircea Geoană a sosit la 
Hunedoara după ce a participat la 
mitinguri electorale și în județul 
Caraș-Severin, la Reșița și Caran
sebeș. Tot ieri liderul PSD a fost 
prezent și la o adunare electorală 
în municipiul Petroșani.

Idei de campanie 
electorală

Tot la Hunedoara, Mircca 
Geoană a explicat câteva dintre 
proiectele pe care dorește să le 
pun în aplicare în primele luni din 
mandatul său. „Specialiștii PSD 
vor folosi bugetul din 2010 pentru 
lansarea programelor pentru ca
sele tinerilor, programe pentru 
subvenționarea agriculturii, sprijin 
pentru sectoarele energetic și me
talurgic”, a declarat președintele 
PSD, într-o conferință de presă.

Mircea Geoană a creionat și 
portretul viitorului președinte al 
țării: „România are nevoie de un 
om corect, care să facă proiecte 
adevărate pentru România”. în

Finanțări
9

pentru mediul rural
16 localități din județ au pri
mit în total 2.702.000 lei pen
tru finanțarea proiectelor în 
cadrul Programului de dez
voltare a infrastructurii și a 
unor baze sportive din spa
țiul rural pe anul 2009, din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată. Sumele 
respective au fost aprobate 
prin Hotărârea de Guvern 
nr. 1307 din 4 noiembrie 
2009, ca urmare a diligențe- 
lor instituției Prefectului de 
Hunedoara.

Stadiul licitației 
influențează modul 
de finanțare

Finanțarea alocată prin acest 
act normativ proiectelor din spațiul 
rural vizează două direcții: realizarea 
obiectivelor de investiții în infras
tructura de tip drumuri, podețe, rețele 
de alimentare cu apă potabilă /cana
lizare (2.282.000 lei), pe de o parte, 
și a unor baze sportive din zonele ru
rale (420.000 lei), pe de altă parte. 
Aceste sume sunt repartizate bugete
lor locale respective în funcție de sta

eventualitatea în care va fi ales ca 
șef al statului, candidatul PSD a 
promis că până de Crăciun Româ
nia va avea nou guvern.

Pe de altă parte, Mircea 
Geoană l-a atacat pe actualul șef 
al statului, la rândul său candidat 
pentru aceeași funcție în stat. “în 
primul rând, ar trebui să se hotă
rască ce vrea și să termine joaca 
dc-a Guvernul Boc 2, 3 sau 5. 
După aceea s-ar mai putea even
tual să îl băgăm în scamă”.

Vizita în județul Hunedoara 
s-a încheiat la Deva, unde Mircea 
Geoană s-a întâlnit cu liderii locali 
ai PSD, dar și cu oameni de afa
ceri hunedoreni.

Georgiana Giurgiu

diul în care se află proiectul de finan
țat.

Localitățile în care a fost de
rulată procedura de licitare a lucrări
lor de investiții au primit anul acesta 
câte 200.000 de lei, în această situație 
fiind Baru și Ilia. Celelalte localități 
au primit sume alocate derulării pro
cedurii de licitație în valoare de 4.000 
de lei, urmând ca după organizarea li
citațiilor să primească și sumele afe
rente primei faze de realizare a 
investiției.

Retragere 
de finanțare

Prin H.G. 1307/2009 s-a ope
rat și o retragere de finanțare de 
396.000 lei, pentru proiectul „Ali
mentare cu apă potabilă în sistem 
centralizat a localităților Sarmizege- 
tusa, Breazova și Hobița Grădiște”. 
Suma de 396.000 lei, prevăzută ini
țial prin H.G. nr.432/2009, a fost re
trasă din cauza faptului că acest 
proiect beneficiază de o altă finan
țare, în valoare de aproximativ 
6.000.000 euro, prin măsura 322 din 
cadrul Programului național de dez
voltare rurală.

• Maria Florescu
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Petre Roman a ieșit pe ușa spitalului cu micuțul Petrus în brațe, 
& alături de soția sa Silvia Chifiriuc, cu 26 de ani mai tânără.

Avocatul și producătorul sunt executorii averii lui Mickael Jackson
Avocatul John Branca și pro
ducătorul muzical John 
McClain au fost desemnați, 
marți, de către un judecător 
american, executorii legali ai 
averii lui Mickael Jackson, 
această decizie oferindu-le 
celor doi competențe sporite în 
ceea ce privește administrarea 
averii cântărețului.

Decizia a fost luată după ce 
avocatul lui Katherine Jackson, 
mama cântărețului, a declarat că 
aceasta este de acord cu ea.

Experții se așteaptă ca averea 
lui Michael Jackson să crească cu cel 
puțin 200 de milioane de dplari până 
la sfârșitul acestui an, grație docu
mentarului "This Is It" - care rulează 
în prezent în cinematografele din 

toată lumea și care prezintă înregis
trări video ale repetițiilor starului 
pentru cele 50 de concerte pe care ar 
fi trebuit să le susțină la 02 Arena din 
Londra, începând din 13 iulie - dar și 
cu ajutorul vânzărilor de albume și al 
celorlalte activități conexe organizate 
de John Branca și de John McClain.

Michael Jackson a murit pe 25 
iunie, la vârsta de 50 de ani, în urma 
unui stop cardiac provocat de o supra- 
doză de medicamente, lăsând în urma 
lui o avere care include un catalog 
muzical extrem de profitabil, cel al 
trupei Beatles. Potrivit testamentului 
starului din 2002, averea sa a revenit 
unui fond special, ai cărui beneficiari 
sunt Katherine Jackson, cei trei copii 
ai cântărețului și câteva fundații de 
caritate.

Până în prezent, avocatul John 
Branca și producătorul muzical John 

McClain s-au ocupat de averea staru
lui în calitate de administratori, însă 
numirea lor ca executori le oferă 
competențe sporite, făcând aproape 
imposibilă contestarea poziției lor de 
către o terță parte.

Printr-o petiție depusă la tribu
nal, Joe Jackson, tatăl cântărețului, a 
contestat numirea lui Branca și a lui 
McClain ca executori testamentari, 
însă judecătorul Mitchell Beckloff, de 
la Curtea Superioară de Justiție din 
Los Angeles, a respins, marți, această 
obiecție.

Mitchell Beckloff a considerat 
că Joe Jackson, care a avut o relație 
tensionată cu fiul său și nu a fost in
clus în testamentul cântărețului, nu 
are dreptul de a contesta numirea lui 
Branca și McClain ca executori ai 
averii lui Michael Jackson.

Simple Minds vine la București
pe 1 decembrie

Petre Roman și-a luat fiul acasă
'Hupa Simple Minds va con

certa mai târziu în România. Show
ul anunțat pentru data de 20 
noiembrie a fost amânat până pe 15 
decembrie, trupa prelungindu-și tur
neul european, potrivit organizatori
lor evenimentului. Spectacolul va 
avea loc la Sala Polivalentă, înce
pând cu ora 20.00.

Concertul Simple Minds de la 
București face parte din turneul de 
promovare al celui mai nou album al 
trupei, "Grafitti Soul", al 15-le album 
de studio al scoțienilor.

La câteva zile după ce a devenit fericitul 
tată al unui băiat sănătos, Petre Roman și- 
a luat fiul și soția acasă de la Maternitatea 
"Panait Sârbu ", din București

Petre Roman a ieșit pe ușa spitalului cu micuțul 
Petrus în brațe, alături de soția sa Silvia Chifiriuc, cu 
26 de ani mai tânără. Radiind de fericire, cei doi părinți 
s-au urcat în mașină și s-au îndreptat spre casa din Pi
pera.

Săptămâna trecută, Roman a fost alături de 
soția sa pe toată durata operației de cezariană.

Intervenția chirurgicală de 40 de minute a avut 
loc sub atenta supraveghere a doctorului vedetelor, 
profesorul Marinescu, cel care a avut grijă și de An
dreea Marin Bănică atunci când a născut-o pe Violeta.

Se pare că băiețelul a avut la naștere o greutate de 
3,200 kg și a primit nota 10.

Ultimul album al trupei a urcat rapid în topurile din Marea Bri- 
tanie, situându-se pe locul 10 în topul albumelor.

MAGAZIN CU VANZARE 
ENGROS Șl EN'DETAIL

panou nunti, botezuri mu alte avanlmantf 
♦tectuam livrare* directa ia locul solicitat

Lindsay Lohan a fost la un pas de sinucidere
Jenni Muro l-a sunat disperată pe Michael Lohan 

și i-a spus că se chinuie să-i salveze viața fiicei sale în fie
care zi. Muro i-a mai spus că Lindsay e la pământ și că, 
psihic, e în aceeși stare oribilă în care era și acum doi ani 
și că are nevoie urgentă de ajutor.

"Am renunțat la tot. La iubitul meu, la câine și la

părinți doar ca să fiu sigură că nu se sinucide", s-a confesat 
terifiată Muro. Asistenta consideră că singura dependență 
a actriței este iubita acesteia, Samantha Ronson și asta 
pentru că Lindsay nu a mai iubit pe nimeni, niciodată, în- 
anite de această relație.

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.
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Satul Nucșoara este plasat sub vârful Retezatului, în zona colinaru ce desparte 
<'* văile Sibișelului și Sălașului, de unde priveliștea se deschide până departe 

peste Țara Hațegului.
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Popas sub poalele Retezatului^.

Biserica medievală de la Nucșoara
Dacă într-un week-end îți pro
pui să părăsești orașul prăfuit 
și zgomotos pentru a vedea și 
altceva decât siluetele cubice și 
cenușii ale blocurilor, dar nu 
te încumeți la drumeții anevo
ioase spre cresțele munților, ai 
putința să descoperi câteva 
dintre minunile aproape ne
știute ale ținutului hunedo- 
rean. Și ce alt teritoriu mai 
bogat în vestigii poți afla decât 
întinsa Țară a Hațegului, lea
găn de civilizație românească?

Spațiul geo-istoric este bine cu- 
” "cut pentru fosilele de dinozauri, si- 
, de arheologice romane ori bisericile 
medievale de la Densuș, Sântămăria- 
Orlea, Strei și Streisângeorgiu. Dacă pe 
acestea le-ai cercetat deja, nu înseamnă 
că ai văzut toată Țara Hațegului, căci 
rămân încă numeroase alte obiective ce 
merită a fi vizitate. Printre ele strălu
cește o mică bijuterie: biserica de la 
Nucșoara.

Nucșoara, pe drumul 
spre munte

La Nucșoara ajungi pornind de 
a Hațeg spre Petroșani, pe DN 66 până 
a Ohaba de sub Piatră, unde din dru- 
nul principal se desprinde spre dreapta 

o ramură ce duce către centrul de co
mună, Sălașul de Sus și de acolo, mai 
departe spre crestele tăioase din inima 
Retezatului. Cureaua șerpuitoare de as
falt te conduce mai întâi prin Sălașu de 
Jos și ajunge, după vreo șase kilometri 
la intrarea în Sălașul de Sus, în locul 
unde o veche cetate străjuiește drumul, 
îți poți arunca privirea asupra ei fugitiv, 
din șosea, căci ai avea nevoie de mare 
curaj să pătrunzi în marea de arbuști și 
tufișuri care ocupă acum suveran inte
riorul monumentului, altădată adăpost 
al familiei cneziale locale. După alți trei 
kilometri din reședința comunei, ajungi 
la Mălăiești, localitate cunoscută și ea 
pentru urmele unei fortificații medie

vale. Urmând traseul încă trei kilometri 
ajungi la Nucșoara, ultima așezare în
șirată de-a lungul șoselei înainte ca dru
mul să pătrundă între zidurile de stâncă 
ale munților.

Satul alintat 
cu nume de fruct

Numele locuirii provine proba
bil de la apelativul nuc(u)șoară și este 
legat de exploatarea acestui pom fruc
tifer. Satul este plasat sub vârful Rete
zatului, în zona colinară ce desparte 
văile Sibișelului și Sălașului, de unde 
priveliștea se deschide până departe 
peste Țara Hațegului. Așezarea a făcut 
parte din cnezatul Râului Mare aparți
nând familiei cneziale a Cândeștilor, 
fiind atestat documentar încă în 1359,

când în urma unui incident, din ordinul 
voievodului Transilvaniei satul, îm
preună cu alte stăpâniri, a fost confiscat 
și alipit domeniului Cetății Hațeg. în 
același an însă domeniul este recâștigat, 
satul fiind stăpânit de familia Cândeș
tilor în baza “dreptului cnezial”. în 
schimbul posesiunii, Cândeștii erau 
obligați de a da în fiecare an câte un 
bou castelanului de la Hațeg, reprezen
tantul autorității regale în zonă. Așeza
rea este deținută ca stăpânire nobiliară 
de familia Cândeștilor de Râu de Mori 
în tot cursul evului mediu. '

O veche biserică 
medievală

Ca și în cazul altor sate hațegane 
un punct de referință este biserica me
dievală cu hramul “înălțarea Domnu
lui”, datată de majoritatea specialiștilor 
la sfârșitul secolului al XlII-lea sau în
ceputul secolului XIV, cu intervenții ul

terioare de secolul al XV-lea. Lăcașul 
de cult are un naos dreptunghiular, cu 
boltă semicilindrică și un altar semicir
cular decroșat, planimetrie specifică 

monumentelor de factură romanică. Pe 
fațada vestică, un portal de inspirație 
gotică, încadrat însă într-un toc de 
lemn, vorbește și el despre vechimea 
edificiului. Odată intrat în biserică nu 
poți să nu remarci zidurile solide cu 
grosimi de până la 1,50 metri, menite 
să susțină acoperișul original din les
pezi de piatră, care se păstrează încă 
sub șarpanta actuală de lemn. Pereții 
sunt acoperiți cu o pictură valoroasă și 
bine conservată, realizată într-o ma
nieră descriptivă de meșterul zugrav Si
meon din Pitești și datată la 1779. De 
pe boltă coboară-binecuvântarea Panto
cratorului, iar sfinții înșiruiți pe ziduri 
te învăluie cu privirea protectoare. 
Demn de amintit este și iconostasul, la 
fel de vechi precum zugrăveala. Deși 
mai puțin cunoscută decât alte biserici 
din zonă, biserica din Nucșoara repre
zintă o podoabă a Țării Hațegului ce nu 
trebuie ocolită.

Cătălin Rișcuța
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Vârful gripei va fi atins aproape de sărbători
Specialiștii din sănătate avertizează că 
vârful epidemiei de gripă nouă va fi 
atins în preajma Crăciunului și a Anu
lui Nou. Aceștia fac apel la medici să 
fie pregătiți pentru primirea bolnavilor, 
dar și pentru vaccinarea unui număr 
cât mai mare de oameni.
Chiar și așa, experții susțin că pande
mia nu poate fi oprită nici prin vaccin, 
dar cei vulnerabili pot fi doar protejați. 
La noi în țară, virusul gripal a îmbol
năvit 1.000 de oameni. în acest mo
ment există două focare principale. 
Unul la București, altul la Iași.

Statisticile arată că cei mai expuși îmbol
năvirii sunt copiii, bătrânii și femeile însărci
nate, astfel că acestea sunt categoriile care ar 

trebui să priipcască primele vaccinul.
In România, gripa de tip nou închide una 

după alta școlile din toată țara. în instituțiile de 
învățământ unde s-au înregistrat cazuri de îm
bolnăvire, cursurile au fost suspendate timp de 
o săptămână, fie în toată școala, fie numai la 
clasele cu probleme.

La Colegiul "Mihai Viteazul", din Bucu
rești, au fost depistate patru cazuri de gripă 
nouă la elevi din clase diferite.

La lași, numărul total al bolnavilor a 
ajuns la 131. în campusul universitar "Tudor 
Vladimirescu" au fost luate măsuri sanitare 
drastice.

Gripa de tip nou lovește și fotbalul. Ju
cătorul Politehnicii lași, Cornel Buta, este pri
mul fotbalist din Liga întâi diagnosticat cu 
virusul AH1N1. Acum toți colegii de echipă 
sunt suspecți de gripă.

*

Accizele nu cresc 
de la 1 ianuarie

Accizele la produse ar putea să nu crească de la 1 ianuarie, așa cum 
era prevăzut în calendarul stabilit anterior. Declarația a fost făcută chiar de 
ministrul interimar al Finanțelor, Gheorghe Pogea, care a adăugat că accizele 
ar putea fi mărite în lunile aprilie și septembrie.

Totodată, Uniunea Europeană va spori, cu aproape 30 la sută, accizele 
la țigări, cu scopul declarat de a reduce numărul fumătorilor. Accizele vor re
prezenta cel puțin 60 la sută din prețul unui pachet și vor ajunge la 90 de euro 
pe mia de țigări, față de 64 de euro în prezent.

in majoritatea 
țărilor Uniunii, scum
pirea va fi aplicată din 
2014, dar fumătorii 
din câteva țări, între 
care și România, au 
primit un răgaz supli
mentar, până în 2018. 
Comisarul european 
pentru Fiscalitate a su
bliniat că măsura nu 
vizează, în primul 
rând, creșterea venitu
rilor din taxe, ci com
baterea fumatului, ca 
obiectiv de sănătate 
publică.

Ore în șir la coadă, pentru o 
clipă de rugăciune la rămășițe sfinte. 
Moaștele Sfântului Mina au fost 
scoase în curtea bisericii care-i 
poartă hramul în Capitală. Sute de 
credincioși s-au așezat la rând încă 
de marți seară și au îndurat cele 4-5 
orc de așteptare pentru a se putea în
china în liniște, la moaște.

Rândul enoriașilor se întindea 
pe sute de metri în afara bisericii. 
Preoții de la biserica Sfântul Mina 
din București au decis ca de ziua 
Sfântului, moaștele să fie scoase în 
curtea lăcașului pentru ca enoriașii să 
se poată închina la ele.

Tarabe cu cărți, icoane sau su
veniruri au fost înșirate de-ș lungul 
rândului de credincioși. Moaștele vor 
rămâne în curtea Bisericii Sfântul 
Mina doar astăzi, când se și sărbăto
rește ziua sfântului. De joi, racla va 
reveni în biserică.

Restricții de circulație
9 9

pe Autostrada București - Constanța
Circulația pe Autostrada București - 
Constanța se desfășoară cu restricții, 
până la sfârșitul lunii noiembrie, pe 
ambele sensuri de mers, din cauza 
unor lucrări de reparații, anunță Com
pania Națională de Autostrăzi și Dru
muri Naționale din România 
(CNADNR).

Circulația pe Autostrada Soarelui va fi 
restricționată la kilometrul 21 + 125, până in 
data de 30 noiembrie, pentru executarea lu
crărilor de reparații la rosturile de dilatație.

Astfel, până în 16 noiembrie vor fi în
chise banda întâi și banda de urgență pe sensul 

Cernavodă - București, iar între 16 și 30 no
iembrie lot pe sensul Cernavodă - București 
va fi închisă și banda a doua.

De asemenea, din cauza unor lucrări 
efectuate la partea carosabilă, circulația pe A 
2 este restricționată în perioada 11-14 noiem
brie pe podurile de la km 14 și 16.

Conform CNADNR, în 11 noiembrie 
va fi închisă banda întâi pe sensul București - 
Cernavodă, in 12 noiembrie va fi închisă 
banda a doua pe sensul București - Cerna
vodă. iar în 13 și 14 noiembrie vor fi îhchise, 
tot pe rând, și banda întâi și a doua de pe sen
sul Cernavodă - București.



Pentru prima oară un șef al Guvernului german a participat alături de 
un președinte francez la comemorarea armistițiului încheiat la sfârșitul războiului 
dintre anii 1914-1918, ce marchează înfrângerea armatei germane.
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Blackwater a mituit oficiali irakieni
Directori ai companiei Blackwater au 
autorizat plăți secrete de un milion de 
dolari pentru a obține sprijinul și tăce
rea unor oficiali irakieni, după ce în 
septembrie 2007 angajații firmei au 
ucis 17 civili irakieni la Bagdad, potri
vit unor foști oficiali

Compania americană de securitate Blackwater 
a aprobat plățile în numerar în decembrie 2007, susțin 
oficialii citați, pe fondul protestelor apărute după inci
dentul din piața Nisour soldat cu victime în rândul ci
vililor și care a provocat furia irakienilor față de 
practicile neglijente ale angajaților companiei.

Plata mitei s-a făcut 
pe la Amman »

Anchetatorii americani și irakieni stabiliseră 
deja că împușcăturile nu erau justificate, oficiali de 
rang înalt de la Bagdad cereau companiei să pără
sească Irakul, iar oficialii Blackwater s-au temut că 
firma riscă să nu mai primească licența de funcționare 
necesară pentru a-și menține contractele de sute de mi
lioane de dolari anual, încheiate cu Departamentul de 
Stat și clienți privați. Patru foști directori ai companiei 
au declarat că Gary Jackson, la acea vreme președinte 

al BlackwatefTa aprobat plata mitei și că sumele de 
bani au fost trimise din Amman, Iordania, unui mana
ger de rang înalt din Irak. Directorii au declarat că nu 
știu dacă banii au ajuns în posesia unor oficiali irakieni 
și nici identitatea potențialilor destinatari.

Corupții lor
mai și demisionează 
din când în când

Strategia Blackwater de a mitui oficiali guver
namentali, care contravine legislației americane, a ge
nerat o sciziune profundă în cadrul companiei, potrivit 
foștilor directori. Ei susțin că Cofer Black, la acea 
vreme vicepreședinte al firmei și fost oficial de rang 
înalt în cadrul CIA și al Departamentului de Stat, a 
aflat despre acest plan de la un alt manager al Blac
kwater în timp ce se afla la Bagdad pentru a discuta cu 
oficialii Ambasadei Statelor Unite despre acordarea de 
compensații familiilor victimelor. Alarmat de plățile 
secrete, Black și-a întrerupt discuțiile și a părăsit Ira
kul. La scurt timp după revenirea în SUA, s-a întâlnit 
cu Erik Prince, președintele și fondatorul companiei, 
care nu a negat existența planului privind acordarea 
mitei, susține un fost director al Blackwater care are 
cunoștință despre acea întâlnire. Anul următor, Cofer 
Black și-a prezentat demisia.

Acord între Turcia si Franța
> •>

privind Uniunea Europeană
Victimele ploii din Italia

Turcia și Franța au încheiat 
un acord "tacit" în trei 
puncte pentru a "liniști lu
crurile" între cele două țări, 
divizate de problema aderă- 
- turce la Uniunea Euro
peană, a dezvăluit, marți, 
Pierre Lellouche, secretarul 
de stat francez pentru Afa
ceri Europene.

Potrivit ministrului, era vorba 
lespre "calmarea lucrurilor prin res
pectarea poziției fiecărei părți. 
Aceasta se rezumă la un acord în 
rei puncte, un acord tacit, nu în 
cris", încheiat între președintele 
ficolas Sarkozy și omologul turc, 
<bdullah Gul, cu ocazia vizitei ofi- 
iale a acestuia la Paris, la începutul 
unii octombrie. Pierre Lellouche a 
irezentat, în fața Comisiei pentru 
\ faceri Externe a Adunării Gene- 
ale, cele trei puncte:

Primul este că "ne respectăm, 
ar suntem în dezacord asupra 

punctului final. Suntem de acord să 
constatăm existența dezacordului", 
a rezumat el, precizând că turcii au 
"un proiect total și exclusiv euro
pean" în timp ce Parisul apreciază 
că "punctul final nu va fi aderarea".

Demilitarizarea
Ciprului

Cel de-al doilea punct este că 
negocierile continuă pentru că este 
în interesul tuturor. "Interesul turci
lor este să aibă o Turcie modernă, o 
democrație pașnică și cu reguli la 
nivelul celor din Europa comuni
tară", iar "interesul Uniunii este să 
aibă o Europă democratică, pros
peră și puternică".

Ultimul punct este "să încer
căm să dezvoltăm la maximum in
teresele politice,, economice și 
strategice pe care le avem în 
comun". Puține state europene *au 
politici dinamice în direcția Asiei 
Centrale, Rusiei, Orientului Mijlo
ciu. Franța și Turcia se regăsesc". 
"De asemenea, în domeniul energe
tic, Turcia este un punct de intersec
ție", a spus el.

Pierre Lellouche a criticat 
politica Turciei față de Cipru. "în 
momentul când sărbătorim cea de- 
a 20 aniversare de la căderea Zidu
lui Berlinului, este timpul să 
afirmăm: să dărâmăm acest zid (al, 
Ciprului). Nu este nevoie de 40.000 
de militari turci în Cipru, trebuie să 
lucrăm pentru demilitarizarea 
accastei insule divizate", a afirmat 
el.

O fată de 15 ani a murit și alte 20 de persoane au 
fost rănite, din cauza unei alunecări de teren pe insula ita
liană lschia. Alunecarea de teren a fost provocată de ploile 
torențiale din ultimele zile. 20 de persoane au fost salvate 
și duse la spital, între care și o femeie pe care valul de pă
mânt o dusese până în mare. O fetiță de trei ani se află în 
stare gravă.

Adolescenta care și-a pierdut viața se afla în mașină 
ou părinții săi, când vehiculul a fost luat de valul de pă
mânt. Ploaia abundentă îngreunează operațiunile de sal
vare, cu atât mai mult cu cât singura cale de acces în oraș 
este pe mare. în urmă cu cinci săptămâni, 25 de persoane 
și-au pierdut viața, iar alte zece au fost date dispărute, într- 
o alunecare de teren, în Sicilia.

Sarkozy și Merkel sărbătoresc 
sfârșitul Primului Război Mondial
Nicolas Sarkozy și Angela 
Merkel s-au întâlnit la Paris 
pentru a sărbători sfârșitul 
Primului Război Mondial 
într-o ceremonie inedita con
cepută ca un nou episod al 
prieteniei franco-germane.

Este pentru prima oară când 
un șef al Guvernului german a par
ticipat alături de un președinte fran
cez la comemorarea armistițiului 
încheiat la sfârșitul războiului dintre 
anii 1914-1918, ce marchează în
frângerea armatei germane.

Ceremonie 
la mormântul 
soldatului 
necunoscut

La 22 septembrie 1984, 
Helmut Kohl s-a deplasat la osua

rul din Douaumont, construit ca un 
omagiu adus victimelor bătăliei de 
la Verdun, eveniment imortalizat 
prin imagini, devenite celebre, ale 
cancelarului german dând mâna cu 
președintele Francois Mitterrand. 
Nicolas Sarkozy și Angela Merkel 
s-au deplasat la Arcul de Triumf 
din Paris în jurul orei locale 11.00 
(12.00, ora României), pentru a în
teți flacăra de la mormântul solda
tului necunoscut și a susține o 
scurtă alocuțiune.

Ceremonia a avut loc în 
mijlocul unui detașament al brigă
zii franco-germane și al unor că
deți din cele două armate. "în timp 
ce prietenii noștri germani cele
brează 20 de ani de la reunificare, 
mi s-a părut că a venit timpul să 
fim azi alături de Angela Merkel 
la Paris, pentru a ne aminti îm
preună de aceste suferințe, pentru 
a onora memoria combatanților și 

a sărbători pacea la care ei visau 
din tranșee", a declarat președin
tele francez, într-un mesaj publicat 
de administrația prezidențială.

Bătălia
de la Verdun

După un început dificil, re
lația dintre Nicolas Sarkozy și An
gela Merkel cunoaște de câteva 
luni o îmbunătățire care se traduce 
printr-o multitudine de inițiative 
diplomatice comune.

Cei doi lideri ar urma să 
anunțe noi inițiative de consoli
dare a relațiilor franco-germane în 
ianuarie, cu ocazia aniversării Tra
tatului de la Elysee, semnat în 
1963 de către președintele Charles 
de Gaulle și cancelarul Konrad 
Adenauer.
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Obicsi

ksroducoți r> gria do mai sus următoerate cuvinte: 
ACAR, ACETAT, ACID, AG. AMICĂ, AP, 

AVAN, AVAR. ATACATOR. ATAȘAT. 
AȚĂȚĂTOR, CA, CER, CETATE, DAT, 

DESCOLĂCIT, DESFĂTĂTOR. ENDEMICE, 
ENTERiTĂ, ETATE, ETICI, FEL, LINE, LIȚA, 

ORARĂ. RAR, RASATĂ, RATA, 
REGENERĂRI, SD, ST, TA. TE, 

TIPĂRITURI, TU, ȚINE.
Petru Ardelean - ARAD 

sudoku

Viorel Naghi - VLADtMIRESCU

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

9 6 4 5 1
4 8 9 2 7 3

6 7 5 2
7 5 8 6 3 2

8 2 5 7 4 1
9 2 4 7 5
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SC THERMO RECYCLING SRL cu sediul în 
localitatea Oradea, Str. Alexandru Cazaban, nr. 39, 
jud. Bihor, anunță depunerea solicitării pentru elibe
rarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Insta
lație prelucrare Fluff”, situat în localitatea 
Chișcădaga, Str. Principală, nr. 1, jud. Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot Fi depuse 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului.

Vând/schimb Renault Megan 1,9 dci, an fa
bricație 2001, break, culoare roșie, 150.000 km, full 
option, taxe la zi, preț 4.500 euro, negociabil.

Tel. 0254.262.17, 0722.733.844.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, 
Teodolite, microscoape, lunete, nivele și busole.

Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă-^entru căsătorie, de 
circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 m înălțime. Telefon 
0733.018.302, numai sâmbăta și duminica.

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.

Mică 
publicitate 

închiriez urgent spațiu comercial,
2.500 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 lei, negociabil. 

Informații la tel. 0254.228.748.
5

Vând apartament
2 camere, parter, bloc de 

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

Informații la 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 km, înmatriculată.

Preț: 3.900 euro, negociabil. 
Telefon: 0723.893.599 

între orele 11:00 și 20:00.
Ofer si rog seriozitate.

Vând două pompe de injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil. 

Informații la telefon 0753.200.853.
9

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

numere între 36 și 39. 
Preț între 10 și 30 lei, negociabil. 
Informații la tel. 0254.228.748.

5

Servicii profesionale de curățenie:»
- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial •
- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete,tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți.fațade,îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI fOMPANY SRL 
TEL-FAX:0254.231 552
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com
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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 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică 
publicitate;

- 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:
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

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:
0771.677.031, 0730.549.659.

ANUNȚ PUBLIC

A.P.M. Hunedoara și SC ELECTRAWINDS-R SA, anunță publicul 
interesat asupra deciziei etapei de emitere a acordului de mediu pentru obiec
tivul “Amplasare turbine eoliene pe culmea Coposu”, situat în comuna Sar- 
mizegetusa, beneficiar SC ELECTRAWINDS-R SA Hunedoara, Str. Avram 
lancu, nr. 8.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului 
propus, pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, Str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16:30) și vineri 
(orele 8 - 14).

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, 
din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, în termen de 10 zile lu
crătoare de la apariția anunțului.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

i (text maxim 50 de cuvinte)

I Nume.............. . ...........................Prenume.........................................
; Strada............................... ,.................Nr.......Bl................ Sc...........
I Ap..... Localitatea....................................Județul..............................
! C.I. seria............... nr.........................................................................
! Eliberat de..........................................................................................
• DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

I Semnătura

■ Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
: Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
i și’la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din ■ 
I centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
; Anunțurile vor fi publicate cel maț devreme la 48 de ore de ia depunerea >
■ lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, ■ 
; cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri — în ediția de vineri, iar ta- ■ 
I ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

mailto:crioti_deva@yahoo.com
http://www.crioti.com
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REVELION 2010 STEAUA
- >•« *’~***k^ • Sr- *

PACHET SERVICII CV CAZARE 3 NOPȚI 
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVELION 
si CINĂ FESTIVĂ JN 01.01.2010
3

(acces gratuit la piscina și sauna interioară)
PREȚ 600 ron / pers

MUREȘULUI

I PACHET SERVICII REVELION - fără cazare
Include MASA FESTIVĂ DE REV ELION 
și CINA FESTIVĂ ÎN 01.01.2010

PREȚ 200 ron / pers

1

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

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

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

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști \ocali.

TRECEREA ÎN NOI L AN 
VA FI MARCATĂ 
CL UN FRUMOS 

FOC DE ARTIFICII

silvaX 
LEMNTEX 
produce si comcrcioliztozi

Complexul 
turistic

is din its iii ei ir idIii siratifical
ați ți ferești *e de cea mal bună

SX2JHLVA I.EMNTEX S.R.I..
tal C.hirnindia. nr.121 D, comuna llărUu, 
id/fu.x: 0354/501021/22, c-muil: nili’a^tntart.ru

■
>1

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in JO apartamente 
ți 10 camere duble (cu doua 
paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești ț» internaționale
Sala de conferințe de 4S de 
locuri, dotata cu vldeoproiector 
și Internet de mare viteza
Piscina acoperita cu o suprafața 
de 50mp. Apa este încălzită 
la SO de grade.

j Sauna
) Pescuit sportiv pe tacuri cu o 
suprafața totala de peste 
100.000 de metr» patrați pentru 
pescuit crap, somn si sa iau.

Telefoane: 02S4.264.03S
>i 0254 264.039

»■

A. 1

Web: www.steauamuresului.ro, 
E mail: officer steauamuresului.ro

tntart.ru
http://www.steauamuresului.ro
steauamuresului.ro

