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Copil „exportat" cu forța în Italia 
de mama sa

Povestea tristă 
a lui Alexandru

Hunedoarei
cotidian de informații, sport, divertisment, publicitate

Situație dramatică 
pentru Mureșul Deva

Bulversată de situația creată de CFR Timișoara, 
având echipe cu 12, 13 sau 14 meciuri disputate, seria 
a două din eșalonul secund al fotbalului românesc oferă 
totuși o certitudine: Mureșul Deva se află pe loc de re
trogradare. Q pag j2

Curs Valutar

LUPTA PENTRU TINE!
basescu.ro

Firma unui marocan recrutează ia Deva
El R - Euro: 4,29
l SD - Dolarul american: 2,88 
(îRP- Lira sterlină: 4,81
\ II - dramul de aur: 102,88

„sclavi” pentru proiectele firmei 
Siemens în Franța

Din cuprins
Băsescu va intra 
în turul doi cu peste 
40% din voturi

Harry Potter 
fumează iarbă

O
Disidenți chinezi arestați 
în ajunul vizitei lui Obama

Campania de prevenire 
a votului ilegal a ajuns la Bălata

Polițiștii, jandarmii și pompierii hune- 
dorcni au ales târgul de autoturisme și 
mărfuri de la Bălata. pentru a transmite 
mesajul preventiv al campaniei de infor
mare publică.

►) pag. -f

► Editorial
de Vblodia Macovei

O patrie fără vise, 
fără oameni...

„Omul nu știe mai mult decât 
celelalte animale; știe mai puțin. Ele 
știu ce au nevoie să știe. Noi nu. ”

Fernando Pessoa

Chiar așa parc să fie, precum 
spune poetul lusitan. Dar cred că încă e 
blândă această sentință pusă pe spinarea 
oamenilor! Cred că realitatea demons
trează, în mod trist, nu numai faptul că 
oamenii nu par să știe ce au nevoie cu 
adevărat, ci și obișnuința înfiorătoare a 

omului de a spori zestrea de lu
cruri inutile cu care se încon
joară1 și își înconjoară semenii.

Nici nu e nevoie de o 
investigație prea, profundă pen

tru a descoperi bagajul inutilului pe care 
îl îndesăm zilnic, sacrificând sănătate, re
lații și timpi în care ne-am putea îmbo
găți sufletul și mintea. Așa se face că, 
deși avem o casă a noastră, o mobilă a 
noastră, o mașină a noastră, o farfurie și 
o lingură proprie, muncim, scormonim, 
obosim mintea și trupul căutând soluții 
pentru a avea, de mâine, casa vecinului, 
mobila vecinului, mașina lui, lingura și 
farfuria din care mănâncă. Tot ce are 
acest vecin generic, această insuportabilă 
prezență din viața noastră, e mai bun. Și 
trudim investind în visele vecinului până 
ne sterilizăm complet și nu mai avem ni- 
ciun vis propriu.

Ridicând ștacheta discursului, la 

o dimensiune mai largă, vedem în fiecare 
zi, cu precădere în ultimii douăzeci de 
ani, același discurs înfricoșător despre 
necesitatea de a împlini visele altora. In
diferent de domeniu, noi, românii, vrem 
să obținem, cu orice preț, viața altora. 
Vrem să fim harnici ca nemții, dar țară 
să muncim, dacă se poate, vrem să avem 
traiul sexual liber al olandezilor, dar sun
tem mai închiși la minte decât Inchiziția 
evului mediu, vrem să fim șmecheri și 
uniți ca familiile siciliene, dar ne vindem 
și proprii părinți pentru un bacșiș simbo
lic, vrem să facem școală americănească, 
dar, dacă se poate, doar cu participarea la 
balul de absolvire, vrem băuturi franțu
zești în butelci scoțiene, băute în pub-uri 
irlandeze, pe mese de arțar canadian, cu 
narghilea turcească sub nas și maseuze 
thailandeze în ceafa...

Toate astea le vrem atât de mult, 
încât ne rupem spinările muncind în zece 

părți, cărăm mâncare de la țară să ne 
ajungă banii pentru fotolii din plop in
dian cum am văzut la TV, înșelăm părin
ții, prietenii, colegii doar-doar ni se 
îndeplinește o bucățică din marele vis de 
a avea tot ce au alții.

Muncind amarnic și debusolant 
la visele altora, nu avem nici măcar clipa 
aceea de trezire în care să ne uităm asu
pra noastră și să vedem că trăim un somn 
penibil, fără vise... Nu descoperim că nu 
mai există un vis românesc... Nu ne mai 
dorim să existe un vis românesc... Mai 
găsim frânturi din el în câteva volume in
terbelice, dar nu mai recitim pentru că 
avem deja alte visuri și la partea cu citi
tul.

într-o patrie fără vise, oameni 
tară vise se laudă cu visele altora. Sau, 
mai exact, într-o patrie fără vise nu mai 
locuiesc decât urmele din visele altora... 
pentru că oamenii au dispărut-de mult...

basescu.ro


2 Agenda Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei

Luni. 16 noiembrie 2009

Retettftilei

Pangasius 
cu vinete 
și sos de iaurt

Ingrediente:
300 grame pangasius, 500 

grame vinete, 10 căței usturoi, 
400 ml iaurt, 2 gălbenușuri, sare, 
piper

Mod de preparare:
Fileul de pangasius se taie 

bucățele, se sărează, se piperează 
și se lasă o jumătate de oră la 
frigider.

Vânătă se curăță, se taie fe- 
liuțe subțiri, se sărează și se lasă 
o jumătate de oră să-și lase sucul.

Fileul se prăjește în puțin 
ulei, câte unu, două minute pe 
fiecare parte, după care se scoate 
pe un șervețel să absoarbă uleiul. 
Vinetele se prăjesc pe o parte și 
pe cealaltă punând o lingură de 
ulei în tigaie de fiecare dată (ab
sorb foarte mult ulei, ideal este să 
fie prăjite pe grătar).

Intr-o tavă tapetată cu folie 
de aluminiu unsă cu margarină 
sau unt așezăm un strat de vinete, 
un strat de pangasius, 3-4 căței 
de usturoi pisați, un alt strat de 
vinete. Acoperim cu o altă folie 
de alumipiu și dăm la cuptor cam 
20 de minute. După 20 de minute 
se scoate folia de aluminiu de 
deasupra și se mai lasă 10 
minute.

între timp se freacă 2 gălbe

nușuri cu o lingură de apă și cu 
sare, se amestecă cu 200 ml de 
iaurt și 3-4 căței usturoi. Se 
adaugă pătrunjel tocat după gust. 
Compoziția se toarnă peste 
vinete după ce au stat la cuptor 
10 minute descoperite. Se dau iar 
la cuptor încă 15-20 de minute. 
Se servește cald cu mujdei cu 
iaurt (cățeii de usturoi rămași se 
freacă cu sare și o lingură de ulei 
și se amestecă cu 200 ml de 
iaurt).

Ampljgarea 
radăFelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 - DJ 687 Cristur - Hu
nedoara
► DN 7 Simeria - Spini
► DN 7 Orăștie - Halta Geoa- 
giu
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel,- Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc-Zam
► Uricani pe DN 66A
► DN 7 Izvorul Rece - Halta
Geoagiu

► PROGNOZA METEO
z'

ZIUA * NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 7 14

Petroșani: 5 11

Hunedoara: 7 13

Hațeg: 6 13

Brad: 7 13

Orăștie: 7 13

MIN MAX

Deva 6 7

Petroșani: 4 5

Hunedoara 6 7

Hațeg: 6 7

Brad: 7 8

Orăștie: 6 7

► HOROSCOP
Te gândești să te apuci de proiectele tale personale. Dacă nu ai 

suficient timp acum, ți-ai putea lua un scurt concediu. La serviciu 
lucrurile sunt liniștite, cel puțin momentan. Încearcă să petrici mai 
mult timp cu familia.

Fii 'prudent cu banii și nu lua decizii fără să te gândești bine îna
inte. In plan amoros, farmecul tău deosebit îți aduce o mulțime de 
admiratori. Dacă ai timp astăzi, întălnește-te cu prietenii pe care 
nu i-ai mai văzut de multă vreme.

Este bine să-ți manifești afecțiunea fața de cei dragi și să petreci 
mai mult timp cu aceștia. In relația de cuplu, atmosfera este tensio
nată și chiar explozivă. Va trebui să te calmezi și să iei lucrurile pe 
rând.

Ar fi cazul să reziști tentațiilor din magazine, dacă nu vrei să su- 
! feri din cauza banilor. Astăzi trăiești momente deosebit de fru

moase alături de partener. Dacă ești singur, nici tu nu prea știi ce 
. vrei. Pe de o parte nu ai renunța la libertate nici în ruptul capului, 

pe de altă parte, simți nevoia de o relație stabilă.

Micile discuții de cuplu nu reușesc să umbrească bunăstarea 
voastră. Dacă însă ești singur, ai putea fi tentat să comiți impru
dențe. In familie, ai mai multe responsabilități decât până acum.

Ește o zi foarte bună pentru întâlniri cu familia. Poți comunica 
acum celor dragi lucrurile pe care nu ai avut șansa să le spui. As
tăzi obții sprijinul dorit din partea prietenilor și familiei. Încearcă 
doar să tratezi lucrurile obiectiv și totul va fi bine.

Dacă știi cum să-ți asumi riscurile astăzi, ai putea încheia unele 
afaceri foarte bune, care să-ți aducă niște sume de bani impor
tante. In plan sentimental, veștile sunt bune. Te apropii de per
soana iubită și mai mult și trăiești alături de acea&a clipe de 
intensă pasiune.

Bancurile zilei
© © ©
- John, du-te afară și udă florile.

- Sir, dar afara plouă.
- Nu-i nimic, ia-ți umbrela..

© © ©
Sir și John sunt la vânătoare pe do

meniul castelului. John (privind prin bi
noclu înspre castel):
• - Sir, cred că ar trebui să vă infor

mez că doamna este în compania unui 
domn.

- Nu se poate, te înșeli. Doamna mi- 
a spus că primește o prietenă în vizită. 
Dă-mi și mie binoclul... •

Se uită spre castel, apoi îi spune lui 
John:

- Acest binoclu nu este suficient de 
puternic. Dă-mi pușca cu lunetă.

© © ©
- Iertați-mă, Sir, dar cred că vă 

caută cineva la telefon...
- Cum adică "crezi", John, mă caută 

sau nu mă caută?

COTIDIAN DEPENDENT.,. DE CITITORI

Dacă ai deja o relație, ziua trece fără mari evenimente. Dacă 
însă există cineva în viața ta de puțin timp, astăzi vei fi gata să-ți 
exprimi afecțiunea fața de această persoană. în ceea ce privește 
discuțiile cu celelalte persoane, va trebui să te abții de la certuri.

In cazul în care te afli în căutarea jumătății tale, astăzi ai mari 
șanse să o întâlnești. Din păcate, grijile bănești nu-ți dau pace. 
Trebuie să-ți păstrezi calmul, pentru a putea găsi cea mai bună so
luție pentru această situație.

Dacă trebuie să rezolvi cu persoana iubită unele chestiuni legate 
de viața voastră personală, este bine să fii deschis și să comunici. 
Astăzi ai putea avea un moral mai scăzut decât de obicei, dar în
cearcă să alungi aceste gânduri negre și folosește-te de simțul 
umorului, pe care îl ai din plin.

Ești decis să faci concesii pentru a menține echilibrul în viața de 
cuplu. Dacă însă nu ai pe nimeni, te atrage mai degrabă perspec
tiva unei idile de scurtă durată decât toate compromisurile care 
trebuie făcute într-o relație de durată, in plan financiar, ar fi bine 
să faci ceva economii.

Ferește-te de o aventură amoroasă care ar putea să-ți facă mai 
mult rău decât bine. Chiar dacă acum ți-e greu, persoana de care 
te-ai atașat aparține unei alte lumi decât cea potrivită ție și vei 
avea de suferit. Dacă ai suficient timp liber, practică un sport. Apa 
îți face foarte bine.

- Să vedeți, Sir, când am ridicat re
ceptorul, o voce de femeie mi-a spus:

- Tu ești tâmpițelul meu, pleșuv și 
idiot?

© © ©
La ora de gramatică, se analizează 

propoziția "lată, vaca are coadă". Cum 
analizează Bulă:

- Iată este subiect pentru că este 
scris cu literă mare și este început de 
propoziție. Vaca este atribut pentru că 
așa îi zice mama fiicei ei. Are este con

juncție pentru că leagă cuvântul vacă de 
coadă. Coada este predicat pentru că se 
mișcă.

© © ©
- Alo, Vladimir?

- Da.
- îți amintești ce ne-a dat ieri la ma

tematică?
- Câte un 3.

© © ©
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Gabriel Muște este un devean care a semnat un contract cu firma marocanului 
pentru un salariu de 900 de euro pe lună și — după o lună și jumătate de muncă în Franța - 
s-a ales cu 350 de euro, bani din care a trebuit să își plătească cheltuielile de repatriere.

Firma unui marocan recrutează la Deva „sclavi”
pentru proiectele firmei Siemens în Franța
Un francez de origine maro
cană îi țepuiește pe deveni, tri- 
mițându-i la muncă în • 
Occident. Francezul recru
tează forță de muncă pentru 
frații săi care au firme în 
Franța, promite salarii ten
tante, dar nu plătește. Repre
zentanții Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Hune
doara promit că vor declanșa o 
anchetă la firma marocanului.

Devenii care cred că merg la 
sigur atunci când semnează contracte 
cu o firmă de intermediere a forței de 
muncă pentru a lucra în străinătate des
coperă pe cheltuiala lor că nimic nu e 
sigur pe lume. SC Trans Aliance SRL, 
cu sediul pe Strada Mihai Viteazul, bloc 
40, scara B, apartament 14, firmă patro
nată de Jaqued Fnighar, trage țepe, pro
mițând locuri de muncă în Franța. 
Gabriel Muște este un devean care a 
semnat un contract cu firma marocanu
lui pentru un salariu de 900 de euro pe 
lună și - după o lună și jumătate de 
muncă în Franța - s-a ales cu 350 de 
euro, bani din care a trebuit să își plă
tească cheltuielile de repatriere.

-■ț-Sfântul Zilei
Sfântul Apostol 
și Evanghelist Matei

Acest dumnezeiesc apostol, șezând la 
vamă, a auzit pe Domnul zicându-i: "Ur- 
mează-mi Mie". Și el în ceasul acela a lăsat 
toate și a urmat Domnului, făcând găzduire 
Domnului în casa sa mare, precum spune el în
suși în Evanghelie. Iar de atunci și în urmă a 
fost împreună înnumărat cu ceilalți apostoli.

După ce a primit puterea Sfântului Duh, 
în ziua Cincizecimii, și s-a înțelepțit cu.cele 
dumnezeiești, atunci a scris Evanghelia sa pe 
limba evreiască; după opt ani de la înălțarea 
lui Hristos, a trimis Evanghelia la evreii cei 
nou luminați. în vremea aceea împreună uce

nici și apostoli înconjurau fiecare locul și ce
tatea, ce-i cădea la sorți, propovăduind

Evanghelia lui Hristos. Iar 
acesta la părți aflându-se, 
s-a suit singur într-un 
munte și a zăbovit acolo, 
având o singură haină și 
fără de acoperământ. După 
ce a trecut câtva vreme, i s- 
a arătat lui Dumnezeu ca un

prunc, Cel ce a zidit din pământ pe om, și, în- 
tinzându-și dreapta Sa, a dat apostolului un 
toiag și i-a zis: "la aceasta și, pogorându-te din 
munte și mergând la cetatea Mirmina, sădește 
toiagul acesta înaintea ușii bisericii de acolo, 
unde făcând rădăcini și înălțându-se din mâna 
Mea cea dreaptă, se va face copac mult-rodi- 
tor; și din vârful crengilor sale se va pogorî 
mursa de miere, iar din rădăcina sa va ieși 
izvor de apă, cu care spălându-se oamenii ce
tății, cei cu mintea de fiară, și din mursa copa
cului împărtășindu-se, li se vor îndulci 
simțirile și vor înceta a mai face fărădelegi.

Atunci Matei, primind cu cucernicie to
iagul cel dat de Domnul, s-a pogorât din munte

A

începutul poveștii 
unei păcăleli

„Am fost recomandat de un 
prieten la firma SC Trans Aliance SRL, 
din DEVA, prieten care voia să meargă 
la muncă în străinătate. El și-a găsit al
tceva de lucru și m-a recomandat pe 
mine. Firma se ocupă cu recrutare de 
forță de muncă pentru societăți comer
ciale din străinătate. M-a contactat 
domnișoara Andreea, despre care știu 
că reprezintă interesele patronului ma
rocan atunci când el e plecat din Româ
nia, care mi-a explicat că este vorbă 
despre o convenție prin care voi primi 
500 de euro într-un cont bancar din țară 
și 400 de euro mi se vor plăti pentru a 
avea bani de alimente în Franța”, spune 
Gabriel Muște. Deveanul a fost încântat 
de ofertă, cu atât mai mult, cu cât era 
angajat să facă munca pentru care este 
calificat la firme cu nume sonor în Eu
ropa.

Marocan deprins 
cu tehnicile securiste

Șatenul a fost comis după mo
delul securiștilor ceaușiști care arestau 

vinerea ca să pună în dificultate acuza
tul. „M-au sunat într-o zi de vineri și 
mi-au spus că se pleacă urgent la 
muncă. Voiau să știe dacă mai sunt in
teresat să muncesc în străinătate. Sâm
bătă, am semnat un contract de muncă 
dar - fiindcă nu era „șeful” și instituțiile 
publice erau închise - a rămas să trans
mită documentele și cârdul bancar so
ției mele. Contractul meu de muncă nu 
a mai ajuns la soția mea, iar contul ban
car pe care mi l-au deschis la BRD nu 
a fost alimentat niciodată”, ne-a decla
rat Gabriel Muște.

Sclav pe rețeaua
Trans Aliance -
TCM - Siemens

Bărbatul a muncit împreună cu 
alți doi deveni și părea că totul merge 
strună. Lucrau pentru o firmă cu nume 
bun și se pontau cu legitimații Siemens. 
„Pe șantierul din Franța eu trebuia să 
lucrez ca electrician la niște lucrări an
gajate de firma Siemens și date în sub- 
antrepriză la firma TCE, o firmă 
patronată de fratele celui care m-a tri
mis în Franța la muncă. Am legitimația 
cu care eram pontat pe șantier. După o 
vreme în care am muncit și totul părea 
în regulă am fost ținuți pe cameră pen
tru că se făceau probe la instalație și nu 
mai aveam acces pe șantier. Le-am spus 
șefilor de acolo să ne trimită acasă dacă 
nu mai au nevoie de noi. Am fost duși 
cu vorba de pe o zi pe alta timp de mai 
bine de o săptămână. Când am văzut că 
stau pe cameră fără bani i-am rugat să 
nu îmi mai cumpere bilet de întoarcere 
în țară pentru că am să mă întorc pe 
cont propriu. Am stat o lună și jumătate 
la muncă în Franța și din cei 600 de 
euro pe care mi i-au promis am primit 
350 de euro. Diferența nu mi s-a mai 
dat și nici explicații nu am primit. Când 
soția mea a cerut explicații pentru fap
tul că nu s-a alimentat contul bancar din 
țară și a anunțat că o să se adreseze au
torităților, domnișoara care se ocupă de 
firmă în absența patronului i-a zis că va 
trebui să demonstreze că eu am lucrat 
pentru finita lor”, spune Gabriel Muște.

ITM Hunedoara va 
face verificări

Odată întors în țară, bărbatul a 
încercat să își recupereze contractul de 
muncă și banii ce i se cuveneau. Cum 
patronul a fost mai tot timpul plecat în 
țară, Muște a cerut explicații „domni
șoarei Andreea”, cea care se ocupă de 
afacere în absența patronului. Intr-o 
primă fază femeia -a spus că nu știe 
din ce motiv nu au fost virați banii în 
contul angajatului, iar la insistențele 
bărbatului cucoana a spus că firma nu 
îi mai datorează nimic. Chestionată de 
noi în legătură cu faptul că Trans 
Aliance nu își respectă angajamentele, 
„domnișoara Andreea” ne-a declarat 
sec: „îmi pare foarte rău. dar noi nu 
avem așa ceva. Nu pot vorbi acum, la 
revedere!”. La o a doua discuție, pur
tată la sediul firmei, atunci când Muște 
a cerut explicații despre contractul său 
de muncă, femeia a declarat: „Toate

Bilanț la Fisc
9

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara infor
mează că, în perioada ianuarie - oc
tombrie 2009, structurile cu atribuții 
de inspecție fiscală au efectuat un 
număr total de 1.681 acțiuni de con
trol la persoane juridice.

în cadrul inspecțiilor fiscale 
efectuate s-a avut în vedere respecta
rea de către contribuabili a reglemen
tărilor legale privind stabilirea, 
evidențierea declararea și plata impo
zitelor, taxelor, contribuțiilor și altor 
obligații fiscale către bugetul general 
consolidat. De asemenea, s-a urmărit 
realitatea și legalitatea operațiunilor 
pentru care agenții economici au soli
citat rambursarea taxei pe valparea 
adaugată.

în perioada ianuarie - octom
brie 2009 au fost soluționate un număr 
de 606 solicitări de rambursare/resti- 
tuire a taxei pe valoare adăugată. Din 
suma solicitată la rambursare/resti- 
tuire în valoare de 50.355 mii lei, s-a 
admis la rambursare/restituire suma

contractele de muncă sunt la el (la pt 
tronul Jaqued Fnighar, n. red). Săpt; 
mâna viitoare e posibil să vine, dar n 
sunt sigură”. Contractul de muncă a h 
Gabriel Muște, semnat la începuti 
lunii septembrie, nu a fost înregistrat 1 
ITM Hunedoara. Inspectorul șef Hore 
Rațiu spune că va organiza un contre 
la SC Trans Aliance SRL.

Marcel Bt>

de 45.115 mii lei și s-a respins suma 
de 5.240 mii lei. La nivelul județului, 
rezultatele înregistrate ca urmare a ve
rificărilor efectuate la persoane juri
dice se concretizează în atragerea la 
bugetul de stat a unor venituri supli
mentare în sumă totală de 59.067 mii 
lei. Analizând comparativ valoarea su
melor atrase suplimentar la bugetul 
general consolidat în perioada ianua
rie - octombrie 2009 (59.067 mii lei) 
cu realizările din perioada ianuarie- 
octombrie 2008 (55.651 mii lei), se 
constată că înregistrăm o creștere a 
valorii acestui indicator cu 6.14 %. La 
contribuabili persoane fizice s-au 
efectuat un număr de 542 acțiuni de 
control, rezultatele acestor acțiuni 
fiind concretizate în stabilirea unor 
venituri suplimentare în sumă totală 
de 779 mii lei reprezentând diferențe 
de impozite și taxe, accesorii și 
amenzi.

Cătălin Rișcuța

și s-a dus la Mirmina. Iar femeia împăratului 
părților, Fulvana cu numele, având demon vi
clean, a întâmpinat pe apostoî împreună fiind 
ea cu fiul și cu fiica-sa, care și aceștia erau ți
nuți de duhuri necurate. Și toți, cu glasuri aspre 
și cu săltări sălbatice, strigau în preajma apos
tolului, zicând: "Cine te-â silit ca să vii aicea 
și la locurile noastre? Sau cine este Cel ce ți-a 
dat ție toiagul acesta spre pierzarea noastră?" 
Atunci apostolul lui Hristos cu glas liniștit a 
certat duhurile cele necurate, iar pe cei ce pă
timeau și se aflau în zbuciumări i-a vindecat și 
i-a făcut pe ei să urmeze lui cu bună rânduială 
și cu minte.

Iar episcopul cetății aceleia, Platon cu 
numele, aflând de venirea sfântului, a ieșit 
afară împreună cu clerul’ și l-a întâmpinat, și 
amândoi împreună au intrat în cetate înaintea 
tuturor. Atunci apostolul, înfîgând toiagul în 
pământ, a slăvit pe Dumnezeu, Cel ce i s-a ară
tat lui ca un prunc și i-a poruncit să facă 
aceasta. Și, o, minune!, îndată toiagul cel uscat 
a prins rădăcină și a făcut crengi și roadă a dat,

care pica mursă de miere, precum a zis Dom
nul. Lângă rădăcina copacului s-a făcut o fân
tână, ce izvora apă prea curată și prea dulce, 
încât toți cei ce treceau pe acolo s-au spăimân- 
tat de această minune. Și fiindcă vestea aceasta 
s-a împrăștiat1 în toate părțile cetății, alergau 
împreună mulțimile ca să vadă minunea. Cei 
care gustau din dulceața copacului și se spălau 
cu apa din izvor lepădau îndată toată nebunia 
și cruzimea cea sălbatică din sufletul lor, pe 
care o aveau cu înșelăciune din pricina închi
nării la idoli. Dar multe pătimind de la împă
rat, apostolul Domnului prin foc și-a primit 
sfârșitul. în urmă însă, a făcut pe împăratul să 
se întodfcă la credința lui Hristos prin minunea 
ce au făcut moaștele lui. împăratul, botezându- 
se, a luat numele Matei și a zdrobit idolii, a în
duplecat pe supușii săi și au crezut toți în 
Hristos. Apoi și episcop făcându-se, a lăsat 
după moarte episcopia fiului său, după așeză
mântul ce prin vedenie i-a făcut lui dumneze
iescul apostol.
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“Sunt neliniștită pentru că l-a obligat pe Alexandru, sub amenințarea cu violența, 
să scrie că este de acord să plece în Italia cu ea definitiv, deși copilul nu își dorea acest
lucru și mereu i-a spus pe nume, nu mamă. ” Camelia Roman

A
A

Copil „exportat” cu forța în Italia de mama sa

Povestea tristă a lui Alexandru

A murit 
la înmormântare

O bătrână a murit la sârșitul 
săptămânii trecute din cauza unui 
accident rutier care s-a produs pe 
drumul comunal 103 B în locali
tatea Cemișoara - Florese. Vic
tima, Ileana H., din Bunila, în 
vârstă de 84 de ani, făcea parte 
dintr-un cortegiu funerar care se 
deplasa pe șosea, când un autoca
mion care se deplasa din direcția 
Florese spre Toplița cu viteză 
mare a acroșat-o cu partea 
dreaptă față. Accidentul s-a pro
dus pentru că șoferul autovehicu
lului, Toma H„ de 44 de ani, din 
municipiul Hunedoara nu a adap
tat viteza în coborârea unei pan
tei. în urma accidentului femeia 
a fost transportată la Spitalul Mu
nicipal din Hunedoara unde, în 
ciuda eforturilor făcute de me
dici, a murit. Șoferul are dosar de 
cercetare penală pentru săvârși
rea infracțiunii de ucidere din 
culpă.

Este cercetat 
pentru deținere 
ilegală de arme

încă din anul 2000, Radu V., 
de 31 de ani, din municipiul 
Deva, a deținut o armă de tir cu 
aer comprimat, de calibrul 4.5 
milimetri. în acea perioadă pen
tru acest tip de arme nu era nece
sară autorizarea din partea 
poliției. între timp legislația s-a 
schimbat. Polițiștii de la Servi
ciul Arme, Explozivi, Substanțe 
Periculoase îl cercetează pe Radu 
V. pentru comiterea infracțiunii 
de deținere fără drept de armă ne
letală supusă autorizării, conform 
legii privind regimul armelor și 
munițiilor.

O femeie care timp’ de 10 ani nu 
s-a interesat de propriul copil a 
câștigat cu ușurință, în instanță 
dreptul de a redeveni mamă Bu- ” 
nicii minorului, cei care l-au 
crescut pe acesta susțin că mama, 
care și-a luat fiul în Italia, nu îi 
oferă copilului condiții decente de 
viață și că ar fi fost mai bine dacă 
acesta ar fi rămas lângă ei. Bă
trânii se plâng că nu-și pot per
mite angajarea unui avocat care 
să le susțină în instanță demersul 
de a-l readuce acasă pe nepotul 
lor. De asemenea, ei acuză repre
zentanții Protecției Copilului că 
nu solicită dovezi suplimentare, 
în instanță, care să arate că mi
norul ar putea avea o viață mai 
bună alături bunici, cu atât mai 
mult cu cât și copilul dorește să se 
întoarcă în România.

Aiexandru Mânecan are 10 ani. este 
din Hunedoara și a fost abandonat de

mama sa naturală la un centru de plasa
ment. Femeia și-a lăsat copilul în grija 
statului și a plecat în Italia. Din centrul 
de plasament Alexandru a fost luat în 
grijă de bunicii materni, Camelia și 
Viorel Roman. Nici tatăl copilului nu s- 
a interesat de el niciodată, astfel că sin
gurul sprijin l-a primit din partea 
bunicilor, pe care îi numește „mama” și 
„tata”. Deoarece Violeta nu a mai luat 
legătura cu cei de acasă multă vreme și 
nu și-a exprimat niciodată dorința de a- 
și îngriji copilul, bunicii Roman Viorel 
și Camelia au solicitat în 2008, Protecției 
Copilului Hunedoara plasamentul lui 
Alexandru. în grija lor și l-au obținut. 
Aceștia au făcut tot posibilul ca Alexan
dru să aibă o viață normală, chiar dacă 
situația lor financiară este una destul de 
limitată. El este elev în clasa a patra, al 
Școlii Generale numărul șase, din Hune
doara, și un talent muzical. De aceea 
bunicii l-au înscris la dansuri populare și 
cursuri de canto - muzică populară, unde 
are rezultate remarcabile și promite să 
aibă o carieră strălucită în domeniul fol
clorului românesc.

este pus să muncească, este lăsat singur 
cu micuța lui soră vitregă, Julia de 
dimineața până seara fără mâncare, este 
bătut de Violeta sau soțul ei.

Bunicii alarmați de spusele copilu
lui au refuzat să-l mai lase pe Alexandru, 
în Italia, împreună cu mama sa și tatăl 
vitreg, deoarece cunoșteau caracterul Vi
oletei. „Violeta a obținut cu ușurință 
acordul justiției, de încetare a măsurii de 
protecție specială de plasament, din grija 
mea, deoarece este dreptul ei ca și mamă 
de a-și ține aproape copilul, dar sunt 
neliniștită pentru că l-a obligat pe 
Alexandru, sub amenințarea cu violența, 
să scrie că este de acord să plece în Italia 
cu ea definitiv, deși copilul nu își dorea 
acest lucru și mereu i-a spus pe nume, nu 
mamă. A lipsit din viața lui prea mult și 
în loc să încerce să îl facă să o iubească, 
îl amenință, îl bate mereu și îi spune să 
uite de România, de muzică sau de pri
etenii care îi are aici”, a afirmat bunica 
Camelia.

ca. M-a

A condus 
fără permis

Marin A., de 33 de ani. din 
Orăștie, a fost prins de polițiștii 
din Zam, în urmă cu două zile, 
conducând un autoturism fără a 
avea permis. El a fost prins pe 
Drumul Național 7, pe raza co
munei Zam. Polițiștii i-au întoc
mit dosar de cercetare penală. '

Atenție, se fură!
Agenții de pază a unui super

market din municipiul Deva l-au 
prins pe Adrian C., în vârstă de 
42 de ani, în urmă cu patru zile, 
în timp ce fura de pe rafturile ma
gazinului o sticlă cu alcool. 
Agenții de pază au anunțat poli
țiștii, care i-au întocmit hoțului 
dosar penal pentru comiterea in
fracțiunii de furt calificat.

Maria Florescu

Bunicii Sunt 
neputincioși 
la suferința 
copilului

Lacrimi și gânduri 
negre, în mintea 
unui copil disperat

a

Viața lui Alexandru a de
curs normal până când mama 
naturală. Violeta a cedat insis
tențelor familiei și cunoscuților, 
de a încerca să-și apropie fiul. 
Aceasta a luat copilul de câteva 
ori în vacanță în Italia, unde ea 
este recăsătorită cu Antonio, un 
cetățean italian, alături de care 
mai are o fetiță, dar de fiecare 
dată când Alexandru s-a întors 
din peninsulă, spunea bunicilor 
că nu-i place acolo și mai vrea 
să meargă niciodată, deoarece

Acum visul lui Alexandru, dc 
urma o carieră artistică, a fost distrus și 
nu i se permite să ia legătura cu cei dragi 
din România. Cu toate acestea copilul a 
găsit o posibilitate de a-și contacta 
bunica, prin intermediul internctului și 
plângând o roagă pe mama Camelia și 
tata Viorel, să-l ia înapoi acasă, în Româ
nia. „Te rog frumos mamă, ia-1 pe tata și 
veniți după mine! Nu-mi place aici! Sun
tem 13 oameni într-o casă. Eu dorrp 
mereu pe un fotoliu și nu-mi place. Nu
mi place limba asta. Vreau să continui 
dansurile și muzica. Vreau să vin în 
România. Violeta mi-a spus că mă bate

dacă nu scriu ce îmi spune 
obligat să scriu că vreau să merg cu ea și 
nu am știut ce să fac”, a afirmat Alexan
dru, în timpul unei conversații pc inter
net cu camera web. Bunica lui, a 
înregistrat chipul înlăcrimat și voce 
tremurândă a copilului și a prezentat-o în 
proces, dar proba nu a fost acceptată, 
fiind considerată o posibilă înscenare.

Prin intermediul unei scrisori 
adresate bunicilor Camelia și Viorel, 
Alexandru spune că el oricum va reveni 
în România la cei pc care îi iubește și îi 
consideră mamă și tată, specificând un 
sumbru plan, care dorește să-l pună în 
aplicare atunci câi.J va împlini 18 ani 
(„Dacă nu mă puteți lua de aici, am să 
aștept până voi împlini 18 ani, am să fac 
școala dc șoferi, am să-mi cumpăr o 
mașină și un pistol și am s-o împușc pe 
Violeta și Antonio....”).

Georgiana Giurgiu

Campania de prevenire » 
a votului ilegal a ajuns Ia Bălata
După ce miercuri caravana 
„ Votul ilegal înseamnă închi
soare” s-a aflat în Valea Jiului, 
ieri, polițiștii, jandarmii și pom
pierii hunedoreni au ales târgul 
de autoturisme și mărfuri de la 
Bălata, pentru a transmite mesa
jul preventiv al campaniei de in
formare publică. Oamenii 
prezenți la târg au primit 2.000 de 
pliante care conțin informații pri
vind aspectele penale sau contra
venționale pe care le implică 
încălcarea legislației electorale.

spre ceea ce înseamnă încălcarea legii 
electorale, adică o persoană care 
votează fără a avea dreptul, votul de 
două sau mai multe ori sau introducerea 
în urnă a mai multor buletine de vot 
decât are dreptul un alegător, toate 
aceste fapte fiind pedepsite de lege cu 
închisoare de la șase luni la cinci ani.

Campania 
se desfășoară
Ia nivel national

5

Acțiunea preventivă de la Bălata 
s-a desfășurat timp de o oră. Polițiștii, 
pompierii și jandarmii hunedoreni au 
purtat discuții cu cei prezenți la târg. 
Totodată ei au fost informați că pot se
siza la serviciul 112 orice posibilă 
încălcare a legislației electorale, dar și 
că potrivit acesteia cei care sunt tentați 
să ofere sau să primească bunuri sau 
bani cu scopul de a vota sau a nu vota 
un candidat'se pedepsește cu închisoare 
de la șase luni la cinci ani. De aseme
nea. cei prezenți au fost informați de-

în acest fel polițiștii din județul 
Hunedoara s-au alăturat colegilor lor 
din alte județe întrucât ieri, de la ora 
10.00, acțiuni similare s-au desfășurat 
concomitent în toate marile orașe din 
țară. Campania de informare va con
tinua și în săptămâna următoare, când 
angajații M.A.I. din județul Hunedoara 
vor efectua, printre altele, o acțiune cu 
sprijinul firmelor de transport de per
soane. Astfel, pe mijloacele de transport 
în comun din județul Hunedoara va fi 
postat afișului campaniei.

Maria Florescu

Pbsîb 1.000 da explozii in 2007.
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“Traian Basescu conduce detașat față de ceilalți contracandidați 
și sunt convins că va intra în turul al doilea cu peste 40% 
din voturile exprimate în primul tur. ”

Gheorghe Flutur

Băsescu va intra în turul doi cu peste 40% din voturi
Coordonatorul campaniei elec
torale a PD-L pentru alegerile 
prezidențiale. Gheorghe Flu
tur, afirmă că Traian Băsescu 
nu a scăzut în sondaje și că 
acesta va intra în turul al doi
lea al alegerilor prezidențiale 
cu peste 40% din voturile ex-

„Să nu uităm că Traian Băsescu 
a avut mult timp 50-60% în sondaje. în 
momentul de față, noi știm foarte bine 
acest lucru, Traian Băsescu conduce de
tașat față de ceilalți contracandidați, 
este peste PD-L și sunt convins că va 
intra în turul al doilea cu peste 40% din 
voturile exprimate în primul tur”, 
afirmă Gheorghe Flutur într-un interviu 

acordat AGERPRES.
Potrivit acestuia, Băsescu ră

mâne „cel mai popular om politic din 
România”, iar, din această cauză, spune 
Flutur, se încearcă tot felul de „șicane” 
împotriva acestuia inclusiv printr-un 
blocaj mediatic din zona anumitor trus
turi. în opinia lui Flutur, sondajele care 
îl dau pe Băsescu pe alt loc decât pri
mul „sunt măsluite” și nu fac altceva 
decât să își „anestezieze” propriile par
tide.

Pe de altă parte, Flutur nu con
sideră un dezavantaj în campanie faptul 
că PD-L a rămas singur la guvernare, 
dar îi acuză pe social-democrați că au 
părăsit puterea pentru că nu i-a interesat 
„nici criza economică, nici banii pentru 
pensii sau pentru salarii, ci doar victi- 
mizarea lui Mircea Geoană”.

Potrivit lui Flutur, gestionarea 

crizei nu este ușoară însă PD-L este un 
partid responsabil. Gheorghe Flutur 
lansează, totodată, un apel către liberali 
de a se alătura democrat-liberalilor pen
tru realizarea unui viitor guvern de cen- 
tru-dreapta.

„PD-L rămâne forța de centru- 
dreapta care va susține în continuare re
forma statului, forța care va guverna 
România în următoarea perioadă, în ur
mătoarele cel puțin trei mandate, pentru 
că România are nevoie de reforme de 
fond”, mai spune, printre altele, Gheor
ghe Flutur, menționând că viitorul PD- 
L „va fi "unul foarte bun pentru că 
alegerile prezidențiale vor fi Câștigate 
de Traian Băsescu”.

A GERPRES/(Silvia Marcu)

PARTIDUL 
DEMOCRAT 
LIBERAL EPP
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Comunicat de presă
(13 noiembrie 2009)

E

Sulfina Barhu, deputat al 
Partidului Democrat Liberal, 
a susținut astăzi o conferință 
de presă prin care îi solicită 
președintelui Senatului, Mir
cea Geoană, să-și întrerupă 
concediul de odihnă și să se 
prezinte de urgență în Parla
ment pentru a convoca îm
preună cu președintele 
Camerei Deputaților, Roberta 
Anastase, ședința Birourilor 
Reunite pentru stabilirea vo
tului pentru guvernul Ne- 
goiță.

Sulfina Barbu a declarat că 
este prioritar pentru România să aibă 
guvern cu puteri depline, care să res

pecte angajamentele presante față de 
FMI: legea responsabilității fiscale, 
legea unică a pensiilor și legea buge
tului pe 2010. “Realitatea este că, fără 
un guvern cu puteri depline, România 
pierde în fiecare zi posibilitatea de a 
prjmi banii din tranșele de împrumut 
de la FMI și CE”, a spus deputatul de
mocrat-liberal.

Sulfina Barbu îl acuză pe Mir
cea Geoană că se opune din răsputeri 
referendumului pentru reducerea nu
mărului de parlamentari și pentru par
lament unicameral: “Mircea Geoană 
devine cel mai bun exemplu de ires
ponsabilitate și nepăsare din partea 
unui parlamentar”.

Totodată, deputatul PD-L îi re
proșează președintelui PSD că propo- 
văduiește valorile social-democrației 
în vreme ce, conform mass media, 
umblă zilnic cu 100 de milioane de lei 

în buzunar. “Oare un profesor, sau un 
învățător, care într-adevăr reprezintă 
clasa de mijloc are zilnic în buzunar 
câte 2.500 de euro de cheltuială?! 
Mircea Geoană sfidează oamenii cu 
venituri modeste cărora le vorbește de 
un an de zile despre cum le va proteja 
el salariile și pensiile, în timp ce dom
nia sa cheltuie într-o zi cât câștigă în 
12 luni un pensionar cu pensie 
medie!”.

Deputatul Sulfina Barbu îi cere 
lui Mircea Geoană să explice în fața 
opiniei publice, dar și a Agenției Na
ționale de Integritate, cum își permite 
să dispună de 100 milioane lei în fie
care zi, când în declarația de avere 
spune că are un venit anual de 700 mi
lioane lei.

Biroul de presă al PD-L

Structuri de conducere înnoite
în cadrul UDMR Hunedoara

Sâmbătă în cadrul Organiza
ției Județene Hunedoara a 
UDMR s-a încheiat procesul 
de alegere a structurilor de 
conducere început în 28 sep
tembrie, când parlamentarul 
european Iuliu Winkler a fost 
reales în funcția de președinte 
al filialei.

Astfel, sâmbătă, Fiilop Bela (Pe
troșani) a fost ales președinte al Consi

liului Reprezentanților din Hunedoara, 
Szell Lorinc își va continua activitatea 
în calitate de președinte executiv, iar în 
funcțiile de vicepreședinți au fost de
semnați prin vot: Pogocsân Ferdinand 
(Deva), Gyorfi Jeno (Hunedoara), Wer- 
sânszki Eduârd (Petroșani), Babos 
Aranka (vicepreședinte tineret).

Președintele UDMR Hune
doara, Iuliu Winkler, s-a arătat multu-^ 
mit de faptul că s-a reușit atragerea în 
cadrul organizației a cât mai multor ti
neri.

’’Comunitatea maghiară din Hu
nedoara îl sprijină pe Kelemen Hunor, 
candidatul UDMR la Președinție, pen
tru că el poate să transmită scopurile 
noastre și poate să transforme voturile 
noastre în capital politic în favoarea co
munității noastre”, a mai afirmat Iuliu 
Winkler.

La rândul său, președintele Fun
dației Communitas, Takâcs Csaba, a de
clarat că forța comunității maghiare din 
Hunedoara se măsoară după rezultatele 
ei și nu după numărul membrilor aces
teia. El a spus că, întotdeauna, rezulta
tele comunității au depășit numărul 
maghiarilor din Hunedoara.

De la ruși 
vine Geoană

Florin Ciornei,
vineri —.13 noiembrie 200

Mircea Geoană își dorește foarte 
tare să ajungă președinte. Atât de. tare 
încât este dispus să facă, în condiții 
oculte, pactul cu oricine îl poate ajuta.

Se întâlnește în secret cu Sorin 
Ovidu Vântu, la vila acestuia din Deltă. 
Se întâlnește, tot în secret, la el acasă, cu 
generalii lui Vanghelie și Hrebenciuc. La 
sediul PSD face vizite repetate Bercea 
Mondialu.

Mai nou, s-a aflat că Geoană a 
mers în secret și la Moscova, unde s-a în
tâlnit cu un consilier al președintelui rus, 
Mevedev. Iar vizita, s-a spus, a fost aran
jată de un fost agent al serviciilor secrete 
ruse, considerat o interfață a oligarhilor 
cu interese în zona energetică.

Mircea Geoană nu s-a deranjat să 
explice de ce, deși avea .calitatea de vice 
președinte al CSAT, a făcut o vizită se
cretă la Moscova; sau să lămurească dacă 
a căutat sau nu sprijin financiar pentru 
campanie la oligarhii ruși. Tot așa, prezi- 
dcnțiabilul PSD nu a fost interesat să ex
plice prețul intereselor aglomerate în 
spatele său, unde mogulii reprezintă doar 
vârful aisbergului.

Se cunoaște că Realitatea și IN- 
SOMAR-ul lui Sorin Ovidiu Vântu îl 
sprijină pe Geoană prin emisiuni, respec
tiv, prin sondaje mai mult decât binevoi
toare. Dar se cunosc foarte puține despre 
lucrurile pe care Geoană i le-a promis 
mogujului.

A explicat Geoană vreodată de ce, 
în ședințele coaliției PDL-PSD, făcea in
sistent lobby pentru numirea la CEC a 
unuia dintre favoriții lui SOV? Se cu
noaște că Antenele sunt întinse la maxi
mum pentru prczidențiabilul PSD. Dar nu 
se cunoaște ce așteptări are mogulul Voi- 
culescu.

Crede însă cineva că acești oa
meni de afaceri fac acte de caritate elec

torală pentru Mircea Geoană? Este cunos
cut interesul lui Marian Vanghelie pentru 
controlul Ministerului de Interne. Mircea 
Geoană nu a explicat însă niciodată ce rol 
i-a rezervat lui Vanghelie în viitoarea gu
vernare.

Nu a explicat nici prețul susținerii 
totale pe care o are din partea lui Viorel 
Hrebenciuc. Nu a lămurit nici măcar ce 
subiecte de discuție pot avea fostul minis
tru de interne Dan Nica și Bercea Mon
dialu, în curtea PSD.

Există două paliere ale promisiu
nilor prezidențiabiiului PSD, în drumul 
său spre Cotroceni. Primul este cel pu
blic, unde promite locuințe sociale pentru 
tineri, medicamente prin poștă pentru 
pensionari, iertarea datoriilor pentru cei 
care ajung să nu-și mai poală plăti credi
tele, 25.000 de euro pentru fiecare român 
care se întoarce în țară. Al doilea palier 
este cel ocult, al aranjamentelor subterane 
cu susținătorii săi politici și financiari.

Primul, cel al promisiunilor pu
blice, poate contează mai puțin, pentru că 
electoratul uită sau iartă. Dar pe celelalte 
nu Ie poți evita ușor pentru că ele se ba

zează pe investiții. Și toate resursele care 
au fost puse în joc trebuie recuperate.

Armata de interese din spatele 
prezidențiabiiului PSD este de fapt slăbi
ciunea sa. Pentru că Mircea Geoană și-a 
făcut în această campanie obligații care 
acoperă nu doar „o singură Românie”,

Calendar acțiuni campanie electorală - Traian Băsescu, 
perioada 14-15 noiembrie 2009 (sâmbătă și duminică)

Sâmbătă, 14 noiembrie:
CLUJ: între 12.00-13.00, mi

ting regional în Piața Lucian Blaga.

Duminică, 15 noiembrie:
BRAȘOV: între 9.45-10.00 

Traian Băsescu va depune o coroană de 
flori la Monumentul „Cruce” - unde se 
comemorează 22 de ani de la Revolta 
anticomunistă a muncitorilor brașo

așa cum sună sloganul ofertei sale electo
rale, ci două sau chiar mai multe.

De fapt, aceasta este, pe scurt, 
problema sa. Dacă va ajunge președinte, 
nu va mai avea ce să conducă. România 
este deja amanetată.

veni.
SIBIU: ora 15.30 - miting re

gional în Piața Mare.
în deplasările electorale, Traian 

Băsescu a fost însoțit de președintele 
PD-L Emil Boc precum și de liderii din 
conducerea centrală a partidului.

Biroul de presă 
al Partidului Democrat Liberal
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CC CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVELION
și CINA FESTIV A ÎN 01.01.2010
(acces gratuit Ia piscina șî sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

IRACHEȚ SERVICII REVELION - fără cazare 
Include M AS V FESTIVA DE REVELION 
și CINA FESTIVĂ ÎN 01.01.2010

PREȚ 200 ron / pers
/ 7 r

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
kt 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 vocali.

TRECEREA LN NOEL AN 
\A FI MARCATĂ 
CL L N 1 RLMOS 

EOC DE ARTIFICII

SILVA
și cscicrcifllizffli
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Complexul ___ _
turistic
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Vinde din stoc eg re gete ie balastieră 
In cantități foaite mari

Balast «repiai preț: 11,80 lei/rec
Hhili coHiaiat, «jpârtat |i sortat 0 * 4 rem preț:
NhM|, coMcasaț, ■ pil aft ți iertat 4 - 8 ■■ preț: 
llaMll, spllafl |i aorta* 8 -18 nas preț:
Rialii aparii, apilali |l aailati 18 - 31 jnl preț:

Pentru comenzi >i informații ne put«ți contacta la telefon 
0254/934 448
0723 154 204

* *«țau ejmaii: contat>ilitate@teiecernacieva.ro |

Hateful poare S4 00
pottoam re I0 apartamente 
ri 11 cernere dubto (cu doua 
paturi de o persoana)

Restaur*”* cu • >**“*» alese 
Ha bucătăriei tradijtonale 
Hmânefti ți inter ut tonale

l Sat. i de conferințe de 41 de 
tocuri, «tocata cu videopreieetor 
fi toterfWi de mare vițeii

Pitrinâ acoperita Cu a Suprafața 
de 5 O mp. Apa este încă Uita 
la 30 de grade.
sauna

i__j Pescuit sportiv pe tacuri eu a
Suprafața tctairi de pvjtv 
100.000 de metri pâtrați pentru 
pescuit crap, somn șl șaiau.

Web: www.steauamuresului.ro. 
E-mail; offices steauamuresului.ro

1

to—
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mailto:ilitate@teiecernacieva.ro
http://www.steauamuresului.ro
steauamuresului.ro
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"Toată copilăria mea am asistat la bătăile pe care mama le primea de la tuta. In adolescență,
& îmi plăceau bărbații agresivi, deoarece asta văzusem acasă și mi se părea un lucru normal. " 

i=î> Halle Berry

Harry Potter fumează iarbă
(ctorul britanic Daniel Rad- 
liffe, cel care îl interpre- 
ează pe celebrul Harry 
’otter în seria omonimă de 
u^ces, a devenit subiect de 
candal în presa britanică, 
nde a apărut o fotografie 
n care acesta pare că fu
mează marijuana, la o petre- 
ere.

Potrivit unui articol dintr-un 
ibloidul britanic, Daniel Radcliffe 
r fi fumat o țigară cu marijuana la 

o petrecere care a avut loc la Lon
dra. Sursa este o invitată la petre
cere, Wadia Tazi, în vârsta de 26 de 
ani, cafe a povestit cum actorul și-a 
aprins o astfel de țigară, le-a spus 
celorlalți că "îi place iarba" și a lăsat 
o fată să îl murdărească pe față cu 
cerneala dintr-un stilou, părând să 
nu conștientizeze ce se întâmplă. în 
replică, purtătorul de cuvânt al ac
torului a negat "categoric" afirma
țiile apărute în ziar, precizând că: 
"Daniel fumează, într-adevăr, oca
zional, țigări rulate", dar cu tutun 
obișnuit, se arată în declarația pre
luată de Reyters.

Reprezentantul actorului a 
mai spus că vor fi luate "măsurile 
necesare" vizavi de aceste afirmații. 
Daniel Radcliffe, în vârsta de 20 de 
ani, a devenit faimos pentru inter
pretarea celebrului vrăjitor Harry 
Potter în filmele realizate după căr
țile autoarei britanice J. K. Rowling.

Cele șase pelicule realizate 
până în prezent au avut încasări de 
mai multe miliarde de dolari. Ul
tima carte - "Harry Potter și Talis- 
manele Morții" - este în curs de 
ecranizare în două părți.

0

Haile Berry e atrasă 
ie bărbați agresivi

Actrița americană Halle Berry a recunoscut că, în trecut, s-a 
mțit atrasă de bărbații agesivi. Câștigătoarea Premiului Oscar a măr- 
risit că, în copilărie, a văzut că mama ei a fost de nenumărate ori 
ctima violenței domestice. Halle este convinsă de faptul că relațiile 
ntre părinții ei au influențat-o negativ în alegerea partenerilor. "Toată 
ipilăria mea am asistat la bătăile pe care mama le primea de la tata, 
adolescență, îmi plăceau bărbații agresivi, deoarece asta văzusem 
asă și mi se părea un lucru normal", a povestit Halle Berry. Cu toate 
estea, actrița a cerut ajutorul specialiștilor și a învățat cum trebuie 
acționeze în momentul în care o relație devine una violentă. în pre- 
nt, Berry s-a implicat în mai multe proiecte care sprijină femeile și 
ipiii abuzați. în urmă cu patru ani, actrița a fost premiată pentru im- 
icarea ei în sprijinirea victimelor violenței domestice.

La 43 de ani, Halle Berry este fericită alături de iubitul ei, mo
lul Gabriel Aubry, și fiica lor Nabla de aproape 2 ani.

visney se judecă din cauza
ui Winnie-the-Pooh

Andreea Mantea dansează 
cu sânii la vedere

Andreea Mantea a oferit un show de excepție vineri seară, publicului 
emisiunii „Dansez Pentru Tine”, de la Pro TV. Concentrată la dans, și moti
vată de ideea de a-1 ajuta pe Daniel Lazăr, partenerul ei, vedeta nu a simtit

esinger Inc, societate deți- 
ită de moștenitorii lui Step- 
7i Slesinger, cel care a făcut 
lebru personajul Winnie-the- 
loh, continuă acțiunile în 
stiție împotriva Disney pen- 
i încălcarea drepturilor de 
'tor, în pofida unei sentințe 
terioare nefavorabile. 

nie-the-Pooh. Potrivjt lui Michelle 
Bergman, purtător de cuvânt al Disney, 
problemele au fost rezolvate în septem
brie, când un judecător a decis că drep
turile de autor pentru toate personajele

Creatorul personajului Winnie- 
-Pooh, AA Milne i-a cedat drepturile 
autor, în 1931, lui Stephen Slesinger, 
e i-a adăugat ursulețului tricoul roșu

care au la bază imagine celebrului per
sonaj. Drepturile de autor au fost apoi 
cedate către Disney, în 1961, care l-a 
transformat pe Winnie-the-Pooh într-un 
personaj al unei serii de animație. Ulte
rior, ursulețul a devenit protagonistul 
unor cărți și show-uri TV. Reprezentan
ții Disney neagă acuzațiile familiei lui 
Slesinger, care susține că studiourile ar 
fi ascuns veniturile obținute din vânza
rea produselor derivate brandului Win-

țin Disney. Ea a mai adăugat faptul că 
lupta injustiție a familiei Slesinger este 
o "aberație".

Un detectiv angajat 
de familia Slesinger 
a furat documente 
confidențiale

9

Purtătorul de cuvânt al familiei 
Slesinger, Lonnie Soury, a declarat că, 
deși instanța a stabilit că licența apar
ține Disney, compania e datoare să plă
tească anumite sume și familiei 
Slesinger. "Nu știm exact despre ce 
sumă este vorba, deoarece contabilita
tea Disney e contabilitate hollywoo- 
diană", a mai spus ea. în 1983', Disney 
și familia Slesinger au semnat un acord 
în ceea ce privește conținuturile emisiu
nilor TV care îl au ca protagonist pe 
Winnie-the-Pooh. Potrivit acestui 
acord, Disney urma să obțină 98% din 
veniturile generate de aceste produse, 
iar familia Slesinger 2%. Ulterior, fa
milia Slesinger a inițiat o acțiune în in
stanță împotriva Disney, susținând că 
suma este foarte mică. Reclamația a 
fost respinsă după ce un judecător a 
descoperit că un detectiv angajat de fa
milia Slesinger a furat documente con
fidențiale din coșurile de gunoi și din 
birourile Disney.

când unul dintre sâni i-a ieșit din 
maieu și a continuat spectacolul. Se 
pare că nici costumul ales pentru 
dansul țigănesc, nu a ajutat-o pe An
dreea. Deși la început era tare mân
dră de maieul ei, acesta nu a rezistat 
mișcărilor focoase cerute de coregra
fie. Fostul iepuraș din „Playboy” nu 
a fost avertizată nici de către parte
ner, nici de către coregraf și a aflat 
despre incident abia în momentul ju- 
rizării, când s-a rușinat foarte tare. 
Iubitul ei, prezent în public, a fost cel 
care a apreciat cel mai puțin specta
colul. Nu numai că nu și-a ascuns 
nemulțumirea, el nu a mai reușit nici 
să aplaude la sfârșitul dansului țigă
nesc. Pentru Andreea Mantea, acesta 
ar putea fi cel mai nedureros inci
dent, de când participă la concurs, 
după julituri, vânătăi și două coaste 
fisurate.

ÎMPREUNĂ PENTRU 
LOCURI DE MUNCĂ SIGURE

ÎNVINGEM ÎMPREUNĂ

Mircea 
Geoană
PREȘEDINTE



8 Interne Râuri poluate, păduri defrișate, tuburi de beton, în mijlocul rezervației. De asta au parte 
& turiștii, în loc de peisaje sălbatice și frumuseți naturale.
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Cazul bebelușului uitat în incubator produce sancțiuni

Profesor dr. Alexandru Ciocâl- 
teu, managerul Spitalului 
"Sfântul loan ", susține că an
cheta în cazul bebelușului uitat 
în incubator de o asistentă va 
stabili dacă era necesar să fie 
supus fototerapiei și că acest 
caz de neglijență se va solda cu 
cel puțin desfacerea jinui con
tract de muncă.

Un bebeluș de câteva zile a ajuns 
la Spitalul "Grigore Alexandrescu", din 
București, cu arsuri grave, după ce o 
asistentă de la Maternitatea "Bucur", 
din Capitală, unde s-a născut micuțul, 
l-a uitat în incubator, în noaptea de 
vineri spre sâmbătă, iar părinții acestuia 
spun că sunt deciși să dea în judecată 
cadrele medicale. Profesor dr. Alexan
dru Ciocâlteu, managerul Spitalului 
"Sfântul Ioan", instituție în subordinea 
căreia se află Maternitatea Bucur, a de
clarat că a dispus o anchetă în acest caz.

Profesorul a solicitat note explicative 
de la toate persoanele de serviciu din 
noaptea respectivă, urmând ca azi să fie 
finalizată ancheta dispusă.

Neglijență 
la Maternitatea 
"Bucur”

Profesorul dr. Ciocâlteu a precizat 
că cei care fac investigații în cazul 
bebelușului vor stabili dacă există reco

mandarea ca micuțul să fie supus fo
toterapiei (a fi pus în incubator pentru 
icter), întrucât nu în toate astfel de 
cazuri este nevoie. Recomandarea în 
caz de necesitate este de cel mult 16 ore 
pe zi, a precizat profesorul. în opinia 
profesorului Ciocâlteu, cazul de la Ma
ternitatea "Bucur" este unul de 
neglijență, care se va solda "cu cel puțin 
o desfacere de contract de muncă", 
managerul referindu-se la asistenta car^ 
avea în observație bebelușul, însă in
clude și medicul de gardă.

El a precizat că vineri noaptea, 
când a avut loc incidentul, erau de ser
viciu trei asistente și un medic. "O 
asistentă răspundea direct de sugar. 
Este o neglijență foarte mare. Vom da 
cele mai aspre sancțiuni, mergând până 
la desfacerea contractului de muncă", a 
spus Ciocâlteu.

Părinții bebelușului 
sunt deciși 
să dea în judecată 
cadrele medicale

Copilul s-a născut în 11 noiem
brie, la termen, la Maternitatea 
"Bucur", iar în noaptea de vineri spre 
sâmbătă a fost dus la incubator peijțru 
că a făcut icter.

Mama bebelușului, A. D., spune 
că sâmbătă dimineață a mers să îl 
alăpteze și a constatat că micuțul nu 
mai era. Femeia afirmă că i s-a spus că 
bebelușul a fost transferat la alt spital 
pentru că a fost uitat în incubator șută 
i s-a motivat că asistenta a trebuit^să 
asiste la multe nașteri cu probleme.

Potrivit medicilor de la Spitalul 
"Grigore Alexandrescu", unde a fost 
dus bebelușul, starea acestuia este ex
trem de gravă.

"Bebelușul are arsuri profunde, de 
contact, pe 20 la sută din suprafața cor
pului, starea lui fiind extrem de gravă 
Are arsuri pe extremitatea cefalică, re
spectiv pe cap și pe gât, pe mâna și pi
ciorul stâng și pe partea laterală stângi 
a toracelui", a declarat medicul Gkor 
giana Constantinescu de la Clinica d< 
Chirurgie Plastică și Arși a Spitalulu 
"Grigore Alexandrescu".

Părinții bebelușului sunt deciși si 
dea în judecată cadrele medicale pentri 
neglijență și spun că vor depune plân 
gere la Ordinul Asistenților Medic 
la Colegiul Medicilor București.

Peste 5.000 de candidați
- ?

la examenul de rezidentiat

Scurtmetrajul "Ofm 
de la București al ties11

ilie"ajostvotat de juriul 
vimmFSetting on Shorts

Peste 5.000 de candidați au susținut ieri, examenul de rezi
dentiat, care s-a desfășurat în 79 de săli din 14 clădiri din 
Capitală, înainte de începerea concursului acestora li s-au 
dat măști și au fost dezinfectați, medicii estimând că nu 
există vreun risc de îmbolnăvire de gripă AH1N1.

Concursul a început la ora 10.00, a durat patry ore, candidații au trebuit 
'să răspundă la 200 de întrebări tip grilă. Punctajul minim de promovare va fi 
de 50 la sută din punctajul maxim al celor 200 de întrebări.

Autoritățile afirmă că au luat toate măsurile de securitate, pentru elim
inarea posibilității de fraudare a concursului de rezidențiat.

Sacii cu subiecte au fost aduși în sălile de concurs cu 30 de minute 
înainte de începerea acestuia, fiind desigilați de un candidat în prezența 
celorlalți.

La o oră de la începerea concursului, comisia care a elaborat subiectele 
pentru rezidențiat poate părăsi hotelul unde a fost cazată pe această perioadă.

Pentru ocuparea celor 2.985 de locuri scoase la concurs (pe locuri și pe 
posturi) candidează 5.063 de candidați, dintre care 4.454 la Medicină, 500 la 
Medicină dentară și 109 la Farmacie, informează Rectoratul Universității de 
Medicină și Farmacie.

Din comisiile de elaborare a testelor vor face parte cadre didactice din 
toate universitățile de specialitate din țară, iar președintele comisiei va fi rec
torul UMF "Carol Davila", din București, Florian Popa. Din comisia de ex
aminare vor mai face parte rectorii celorlalte universități din țară, 
reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării și Inovației și ai Ministeru
lui Sănătății, precum și Ionel Sinescu reprezentând Centrul Național de 
Perfecționare în Domeniul Sanitar.

Scurtmetrajul "O familie", de Emanuel Pârvu, 
a fost desemnat câștigător de juriul de la Bucu
rești la festivalul Betting on Shorts (BoSs), de
rulat sâmbătă noapte, la The Ark, în prezența a 
circa 200 de persoane, dar și în alteZece orașe 
din Europa simultan.

Juriul de la București, format din Irina-Margareta Nis- 
tor. Adrian Sitaru și Florin Piersic Jr., a desemnat drept 
câștigător filmul românesc din competiție - „O familie" de 
Emanuel Pârvu. Filmul este o comedie ce prezintă o familie 
la aniversarea unui membru mai în vârstă, ocazie cu care este 
anunțată și o nuntă. Marele câștigător al Betting on Shorts, 
votat de patru jurii locale - Londra, Stockholm, Salonic și 
Maribor - a fost filmul "Memotech", un scurtmetraj experi
mental din Insulele Feroe, semnat de Marianna Morkore & 
Rannvâ Kâradottir. în total au fost proiectate 12 scurtmetraje, 
publicul având ocazia să parieze, înaintea proiecției, pe baza 
vizionării trailerelor, pe filmul pe care l-au considerat viitorul 
câștigător. în urma jurizării și centralizării rezultatelor din 
toate orașele participante, pentru a desemna și un câștigător 
final, au fost premiate, prin extragere, cinci persoane care au 
pariat pe câștigătorul local și alte cinci care au pariat pe 
marele câștigător Betting on Shorts. Cei zece câștigători au 
primit premii oferite de Institutul Cultural Român - organi

zatorul Betting on Short 
la București, DaKino ș 
UC1N.

Tema ediției de ani 
acesta a festivalului Be 
ting on Shorts, a doua c 
are loc și la Bucure 
fost "Control". Au < 
prezentate filme exper 
mentale, artistice, nar< 
tive, documentare ;

animații. De asemenea, înainte de anunțarea câștigătorilo 
au mai fost proiectate pentru publicul de la The Ark scur 
metrajele "Valuri", de Adrian Sitaru, și "Veneția", în regia li 
Florin Piersic Jr.

Betting on Shorts (BoSs) este un festival competitiv c 
scurtmetraje care se desfășoară anual, simultan, în Aten 
Barcelona, București, Londra, Maribor, Napoli, Novi Sa 
Poznan, Stockholm, Salonic și Wiesbaden. Prima ediție 
BoSs a avut loc în 2005, sub forma unei competiții anua 
de scurtmetraje organizate de Institutul de Arte Contemp' 
rane din Londra. "Playtime", "Vacancy" și "Mad or bad" : 
fost temele primelor trei ediții, iar "Money! Money! Money 
a fost aleasă drept temă reprezentativă pentru ediția din 200 
desfășurată în premieră și la București, la sediul Institutul 
Cultural Român.

Defileul Deda-Toplița, parc natural doar în act(
Turiștii care obișnuiau să 
se relaxeze pe Valea Mu
reșului, trebuie acum să 
își modifice traseul. Defi
leul Deda-Toplița a fost 
declarat, în urmă cu 
aproximativ doi ani, parc 
natural și face parte din 
situl european Natura 
2000 Călimani-Gurghiu. 
Degeaba, însă, spun eco

logiștii, pentru că se taie pădurile, se betonează 
malul râului, se distrug pășunile. Totul sub 
ochii autorităților.

Râuri poluate, păduri defrișate, tuburi de beton, în n 
jlocul rezervației. De asta au parte turiștii, în loc de peisa 
sălbatice și frumuseți naturale.

"Aici sunt lucrări, betonări, așezări de tuburi și se fa 
racordarea între lacul de liniștire și cursul de apa, dar luci 
acesta se face în situl Natura 2000 și se afectează un arin 
un habitat prioritar din sitțil respectiv", a declarat Szaka 
Laszlo, ecolog. Neregulile se țin lanț. Un kilometru mai s 
o altă încălcare a legii: o extracție ilegală de balast. I 
lipsesc nici depozitele de rumeguș. Deloc sănătoase peni 
sol, ne explică ecologiștii.

Autoritățile de mediu ridică din umeri. Au făcut tot 
au putut, au împărțit amenzi usturătoare de zeci de mii de 1 
Degeaba, atât timp cât parcul natural nu are un administrat 
Ecologiștii mureșeni promit că vor supraveghea în cont) 
uare defileul Deda-Toplița.
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Centrul corecțional Thomson, închisoare de stat de maximă securitate, aflat la 240 
& kilometri vest de Chicago, este prima opțiune a administrației americane pentru 

prizonierii de la Guantanamo.

Disidenti chinezi arestați în ajunul vizitei lui Obama
9 9 *>

Mai multi disidenți chinezi au fost arestați cu 
o zi înainte de prima vizită oficială a președin
telui american, Barack Obama, în această 
țară asiatică, au declarat sâmbătă anturajul și 
rudele deținuților.

Președintele american este așteptat duminică la 
Shanghai, apoi luni la Beijing, pentru o vizită de patru 
zile, în cursul căreia asociațiile l-au incitat să abor
deze problema drepturilor omului. Liderul unei rețele 
de apărare a părinților copiilor care s-au intoxicat cu 
melamină, un scandal răsunător de securitate 
alimentară care a izbucnit în 2008, a fost arestat și 
plasat în arest, potrivit soției sale. "Zhao Lianhai a 
fost deținut pentru că a provocat un incident", a 
anunțat într-un mesaj Li Xuemei, fără a furniza de
talii.

Potrivit Asociației „Human Rights in China”, 
Zhao a fost arestat vineri seara de polițiștii care i-au 
percheziționat apartamentul și i-au confiscat com
puterul, o agendă și un aparat foto. Când Zhao Lian
hai a refuzat să le predea obiectele, polițiștii au 

precizat în procesul lor verbal că acesta a "provocat 
un incident", potrivit asociației.

Urmărit pentru 
’’reuniune ilicită”

Scandalul laptelui contaminat cu melamină care 
a îmbolnăvit 300.000 de copii a creat o adevărată 
psihoză în China și retragerea a numeroase produse 
chinezești conținând lapte din magazinele din în
treaga lume.

Poliția din Beijing a refuzat orice comentariu. Pe 
de altă parte, disidentul Qi Zhiyong, care și-a pierdut 
un picior în timpul reprimării mișcării democratice 
din 1989, a afirmat că a fost arestat după ce a vrut să 
organizeze un seminar pe tema drepturilor omului, la 
9 noiembrie, într-un parc din capitala chineză. Qi a 
declarat într-un comunicat că se află în detenție la 
periferia Beijingului, urmărit pentru "reuniune ilicită" 
și "tulburarea ordinii publice". El a declarat că alți doi 
disidenți, Li Jinping și Yang Qiuyu, au fost, de 
asemenea, aduși de autorități.

britanicii vor retragerea 
rupelor din Afganistan

Majoritatea britanicilor doresc retragerea trupelor lor din Afganistan 
. 12 luni, potrivit unui sondaj. în sondajul realizat de institutul ComR.es, 
1 % dintre respondent au spus că ar susține o retragere programată a 
•rțelor britanice, în 12 luni. 47% au declarat că trimiterea de militari su- 
imentari ar spori amenințarea teroristă din Marea Britanie.

Contingentul britanic este format în prezent din 9.000 de militari, al doilea ca mărime după cel al SUA. Circa 1.000 de 
:rsoane au manifestat împotriva războiului din Afganistan sâmbătă în Scoția, unde are loc Adunarea parlamentară anuală 
NATO. Războiul s-a soldat cu 232 de morti în rândul britanicilor din 2001 încoace. Premierul Gordon Brown a anunțat pe 
1 noiembrie că încearcă să convingă membrii NATO și din afara Alianței să trimită circa 5.000 de militari suplimentari în 
fganistan, în afară de întăririle americane. El a promis să mai trimită 500 de militari, cu condiția ca și ceilalți membri 
ATO să facă un efort similar. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.007 persoane în perioada 11-12 noiembrie.

* dministrația Obama transferă prizonierii 
iin Guatanamo

Administrația Obama intenționează să transfere mai mulți prizonieri de la Guan
tanamo într-o închisoare aproape goală din Illinois, potrivit presei americane. Centrul 
corecțional Thomson, închisoare de stat de maximă securitate, aflat la 240 kilometri 
vest de Chicago, este prima opțiune a administrației americane pentru prizonierii de la 
Guantanamo.

Oficiali din Departamentul Apărării, Justiției și din cel pentru Securitate internă, 
precum și guvernatorul de Illinois, Pat Quinn, vor vizita respectiva închisoare, care are 
1.600 celule. Reprezentantul republican Mark Kirk s-a opus ferm acestei opțiuni, 
somând Casa Albă să "ia în considerare în primul rând securitatea familiilor din Illinois 
și să renunțe la orice proiect de transferare a teroriștilor al-Qaida" în acest stat. "Dacă

ministrația noastră aduce teroriști al-Qaida în Illinois, atunci statul nostru și orașul Chicago vor deveni 'ground zero' 
ntru comploturile teroriste ale jihadiștilor", a spus el într-o scrisoare pentru Barack Obama.

Obama a promis închiderea Guantanamo până în ianuarie 2010. Acolo se mai află 215 prizonieri.

Mitingul simpatizanțiior lui Morales 
-a încheiat cu lupte de stradă

Violența este la ordinea zilei în campania pentru alegerile prezidențiale din Bolivia, 
iar dacă actualul șef al statului, Evo Morales, este aproape sigur că va câștiga un nou 
indat. într-un oraș controlat de opoziție, un miting ial simpatizanțiior lui Morales s-a 
:heiat cu lupte de stradă și mai mulți răniți.

Nimeni nu știe precis cum au început confruntările. Presa favorabilă guvernului 
ane că partizanii opoziției au întrerupt mitingul la care urma să ia cuvântul 
:epreședintele republicii. Protestatarii, în majoritate studenți, au distrus scena și 
italația de sunet, cărora le-au dat foc în mijlocul străzii.

Ziarele locale, care iau partea opoziției, afirmă, dimpotrivă, că participanții la mit-
; au deschis ostilitățile, atacându-i pe studenți cu pietre și scaune.

în cele din urmă, a intervenit poliția, care a folosit gaze lacrimogene pentru a-i 
nite acasă pe combatanți. Nimeni nu a fost arestat, dar câțiva oameni sunt răniți iar 
gubele sunt considerabile.

Potrivit sondajelor, președintele Morales ar putea câștiga alegerile chiar din primul tur, la 6 decembrie. Santa Cruz 
e, însă, un bastion al opoziției unde Morales nu este foarte popular. Localnicii sunt, în majoritate, de origine europeană, 
timp ce Morales este indigen. în plus, președintele dorește să folosească venitul din vânzarea gazelor naturale, extrase 
i provincia Santa Cruz, pentru ajutarea săracilor din alte părți ale țării.

1 Sârbii din enclave 
merg la vot

Dispersați în mijlocul unei populații aproape exclusiv alba
neză, izolați, sârbii din enclavele din Kosovo s-au resemnat să 
participe la alegerile municipale de duminică, dorind astfel să 
afirme perenitatea prezenței sârbe în Kosovo.

Aceste alegeri, organizate de autoritățile albaneze din Priștina, constituie 
o ocazie pentru sârbii din Kosovo, mai ales pentru cei circa 80.000 care trăiesc 
în enclave, de a deveni actori politici la nivel local, a spus Momcilo Trajkovici, 
liderul sârbilor din Gracanița, enclavă sârbă de lângă Priștina.

Aceste alegeri locale sunt primele de la proclamarea independenței, în 
februarie 2008. Potrivit Comisiei electorale, 22 din cele 74 de partide politice, 
coaliții și candidați individuali înregistrați sunt sârbi. Această participare a 
sârbilor din enclave ar permite să se propună majorității albaneze kosovare 
"o opțiune realistă", grație căreia sârbii și albanezii să poată găsi un compro
mis care să fie aplicat și "să se edifice astfel o viață multietnică", a explicat 
Trajkovici. El se declară convins că ar putea, dacă ar fi ales, să formeze punți 
între Priștina și Belgrad, să faciliteze dialogul și să se ocupe astfel de nu
meroasele probleme ale comunității locale, cum ar fi starea infrastructurii. 
"Nu vom recunoaște niciodată sincer independența Kosovo, dar acceptăm" să 
dialogăm cu instituțiile kosovare, pentru a avea posibilitatea unei vieți nor
male, a subliniat el.

Alegătorii își vor desemna duminică primarii și adjuncții în consiliile 
municipale din 36 zone, inclusiv Priștina. Belgradul trebuie să accepte și să 
profite de această ocazie, subliniază Trajkovici.

ComR.es
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Glasul publicitate
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

ANUNȚ PUBLIC
SC CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ SRL cu sediul 

în localitatea Crișcior, str. Uzinei, nr. 1, jud. Hune
doara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Stație distri
buție carburanți”, situat în localitatea Brad, Str. 
Avram lancu, nr. 61, 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 pentru căsătorie, de 
circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 m înălțime. Telefon 

3.018.302, numai sâmbăta și duminica.

Ai nevoie
de Glasul

Hunedoarei

IMAGINE!

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.

Vând apartament
2 camere, parter, bloc de 

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

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 și rog seriozitate.

22^21^ ” ....... -y--------

Vând două pompe ae injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil. 

Informații la telefon 0753.200.853.
9

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.

ANUNȚ PUBLIC
SC CEDI ECOLOGIC SRL cu sediul în localitatea Orăștie, str. Luncii, 

nr. 1, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autori
zației de mediu pentru obiectivul “Colectare și tratare deșeuri periculoase și 
nepericuloase”, situat în localitatea Orăștie, str. Luncii, nr. 1, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, 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 lu
crătoare de la data publicării anunțului.

I

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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.

9

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 
degere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
munțuri de mică publicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
;pațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică 
publicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 lupi se oferă gratuit 
:pațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de soli- 
:itările 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.
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(text maxim 50 de cuvinte)
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..... Nr........Bl. 
...........Județul

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

Semnătura

Sc.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:

și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, ce) de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.



Sâmbătă, într-un „derby al durerii", devenii au continuat seria eșecurilor 
& din ultima vreme cu o înfrângere pe teren propriu, 0-2 cu Arieșul Turda. Sport
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Victorie cu Polonia, dar Euro 2012 e departe...
Naționala condusă de Răzvan 
Lucescu a bifat o victorie, din 
păcate numai de palmares, în 
deplasarea de sâmbătă din Po
lonia. Trebuie să precizăm însă 
din capul locului că la ora ac
tuală un succes în fața Polo
niei nu mai înseamnă nimic: 
adversarul depășit alaltăieri de 
tricolori a ocupat în prelimina
riile pentru Mondialul din 
2010 același rușinos loc 5 în 
grupă ca și România, cu trei 
victorii (din care două în fața 
hiper-modestei San Marino), 
două egaluri și cinci înfrân
geri, în compania Slovaciei, 
Sloveniei, Cehiei și Irlandei de 
Nord..

Să revenim însă la ce ne privește 
direct, anume evoluția reprezentativei 
noastre. Reconstrucția mult invocată a

Naționalei - de fapt, obiectivul pentru 
care a fost adus Lucescu cel mic - se 
vede prea puțin în joc și din ce în ce mai 
puțin în selecție. Pentru acest meci se
lecționerul a apelat la un amestec cel 
puțin ciudat de jucători: „eternii” 
Rădoi, Chivu, Raț, oamenii vechiului 
selecționer Marica, Codrea, Nicoliță, 
Goian, cei trecuți ocazional pe la Na
țională în mandatul lui Pițurcă, cum 
sunt Săpunaru, Tănase, Ghioane, Da
niel Niculae, Gigei Bucur, plus „prote- 
jații” săi Maftei, Roman, Apostol și 
cvasi-debutantul Pantilimon.

Dacă vedem jumătatea plină a 
paharului, să spunem că în acest meci 
România și-a creat ocazii, a adus relativ 
des mingea în preajma careului advers, 
iar mijlocașii noștri au recuperat destule 
baloane pentru a „alimenta” atacul și a 
„tăia” acțiunile adverse. Tot la capitolul 
plusuri, în poartă Pantilimon s-a arătat 
sigur în intervenții, chiar peste ce a ară
tat la club, și este cu siguranță un câștig 
pentru viitor.

La minusuri putem trece faptul 
că și așa, cu o echipă modestă, polone

zii ne-au pus probleme, „bulevardul” 
dintre Rădoi și Chivu din centrul apă
rării noastre fiind ușor de văzut inclusiv 
de atacanții adverși, numai imprecizia 
la finalizare salvându-ne în situații de 
gol iminent (situații din care, ne amin
tim, în meci oficial sârbii nu ne-au ier
tat...). Iarăși, jocul lent în cele mai 
multe momente nu a ajutat faza de con
strucție, jucătorii noștri manifestând 
„boala cronică” a plimbatului mingii 
doar de dragul de a plimba mingea, iar 
încercările de a ieși în evidență prin dri
bling nu au fost cele mai reușite pentru 
Apostol sau Ghioane.

Concluzionând, succesul din 
Polonia ne-a adus niște puncte (puține) 
în clasamentul FIFA, a reparat puțin 
moralul șifonat rău de rezultatele din 
ultimele calificări și a ridicat din nou 
semnele de întrebare care se tot pun de 
la venirea lui Răzvan Lucescu la Națio
nală: pe cine contăm, totuși, pe ce fot
baliști, pentru a avea șanse în 
preliminariile pentru Euro 2012?
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Polonia - România 0 - 1 (0 - 0)

România: Pantilimon - Maftei (78 Săpunaru), Rădoi, 
Chivu (cpt.), Raț - Roman (46 Nicoliță), Codrea (52 
Ghioane), Apostol, Tănase (69 D. Goian) - Marica (60 G. 
Bucur),!). Niculae

A marcat D. Niculae (59)

Situație dramatică pentru Mureșul Deva
Bulversată de situația creată 
de CFR Timișoara, având 
echipe cu 12, 13 sau 14 me
ciuri disputate, seria a două 
din eșalonul secund al fotbalu
lui românesc oferă totuși o 
certitudine: Mureșul Deva se 
află pe loc de retrogradare.

Sâmbătă, într-un „derby al 
durerii”, devenii au continuat seria 
eșecurilor din ultima vreme cu o în
frângere pe teren propriu, 0.- 2 cu 
Arieșul Turda. Insuccesul doare cu 
atât mai tare cu cât a fost înregistrat 
în compania unei contracandidate 
la retrogradare, o echipă necăjită și

ea, care a reușit însă cu aceste trei 
puncte luate la Deva să depășească 
în clasament pe Mureșul. în spatele 
trupei devene se mai află doar For
tuna Covaci - echipă cu mult sub 
cerințele acestui eșalon - și (încă), 
cel puțin teoretic, CFR Timișoara.

Nu se simte mult mai bine 
nici altă reprezentantă a județului, 
Minerul Lupeni, prima deasupra li
niei de retrogradare, cu un singur 
punct peste Arieșul Turda și Mure
șul Deva. Minerul nu a reușit să 
treacă în etapa aceasta, pe teren 
propriu, de CSM Râmnicu Vâlcea: 
a înregistrat doar un 0 - 0 care îi 
mai aduce un pasiv de două puncte 
la „adevăr”. Dar Lupeniul s-a obiș

Clasament
1. FC Argeș 13 9 1 3 22-109 28
2. FCM Tg. Mureș 12 7 4 1 19-10 25
3. UTA 13 6 6 1 18 - 10 24
4. Dacia Mioveni 14 6 6 2 14-9 24
5. U Cluj 13 6 5 2 20-9 23
6. CS Otopeni 13 6 5 2 26- 14 20
7. Jiul Petroșani 13 5 4 4 16- 14 19
8. CSM Rm. Vâlcea 13 4 5 4 22- 16 17
9. GM CFR Craiova 13 4 5 4 16- 16 17
10. FC Baia Mare 13 4 3 6 13 - 18 15 .
11. FC Silvania 13 4 3 6 13-20 15
12. FC Bihor 13 3 5 5 18- 19 14
13. Drobeta Tn. Severin 13 4 2 7 10-20 14
14. Minerul Lupeni 13 2 7 4 9- 12 13
15. Arieșul Turda 13 4 0 9 15-20 12
16. Mureșul Deva 13 3 3 7 8-21 12
17. Fortuna Covaci 14 1 2 11 14-35 5
CFR Timișoara s-a retras din campionat.

nuit demult cu emoțiile și cu supra
viețuirea la limită în B...

Singura echipă care se des
curcă onorabil, cel puțin deocam
dată, este Jiul, revenită cu un punct 
din deplasarea de la Otopeni. For
mația din Petroșani se menține în 
prima jumătate a clasamentului, dar 
departe de primele două poziții, 
care asigură accederea în Liga întâi. ' 
Promovarea rămâne totuși un vis 
prea îndepărtat pentru Jiul, în con
dițiile actuale.

Etapa viitoare programează, 
un fost „derby mineresc” din Vale, 
Jiul - Minerul, iar Mureșul se de
plasează la Turnu Severin, pentru 
un alt meci „de șase puncte”, cu 
Drobeta cormație și ea amenințată 
de retrogradarea în liga a treia. Arieșul Turda FCM Tg. Mureș

U Cluj - FC Argeș
UTA - CS Otopeni
Jiul Petroșani - Minerul Lupeni

Etapa viitoare, 21 noiembrie
Fortuna Covaci - CFR Timișoara
FC Silvana - FC Bihor
CSM Rm. Vâlcea - GM CFR Craiova
Dacia Mioveni - FC Baia Mare 
Drobeta Tr. Severin - Mureșul Deva
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