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► Traian Băsescu și Mircea Geoană 

au intrat în turul doi

Din cuprins

Q Clasament Liga a Il-a

O
Qpag. 12

Oprah Winfrey
se retrage din televiziuneQ Pag- 7

Cuviosul Părintele 
Antonie de la IezerQ pag-3

► Consiliul Județean caută 
sediu pentru Episcopie

In ultima ședință a Consiliului Județean 
Hunedoara, consilierii au votat constituirea 
unei comisii speciale care trebuie să identifice 
un imobil cu destinația de sediu pentru Epis
copia Ortodoxă a Devei și Hunedoarei.

> pag- 4

► Rezultate 
exit poll-uri

Actualul președinte Traian Băsescu 
și candidatul PSD Mircea Geoană s- 
au clasat pe primele două poziții la 
scrutinul privind privid alegerile pre
zidențiale, potrivit sondajelor de la 
ieșirea de la urne.

Exit poll realizat 
de CURS:
Potrivit CURS, Traian Băsescu a 

obținut 33,72%, iar Mircea Geoană 31,44%

din voturile exprimate.
Candidatul PNL, Crin Anto

nescu, a obținut 21,52 % dintre voturi, 
potrivit sondajului CURS, comandat de 
tvr:

Candidatul PRM Corneliu Vadim 
Tudor a obținut 4,22 %, candidatul UDMR 
Kelemen Hunor 3,26 %, iar independentul 
Sorin Oprescu a fost preferat de 3,18 % din 
alegători, candidatul PNG-CD Gigi Becali 2 
%, iar ceilalți candidați au obținut 0,65%.

Exit-poll realizat 
de CSOP și IRES:
Potrivit acestui exit-poll difuzat de 

Bl TV, Traian Băsescu a obținut 33,2% din 
voturi, iar Mircea Geoană 30,3% după da

tele înregistrate până la ora 19.00.
Locul al treilea este ocupat de Crin 

Antonescu, 22%.
Urmează, pe locul 4, Kelemen Hunor, 

cu 4,9%.
Potrivit sondajului, după Kelemen 

Hunor urmează Corneliu Vadim Turdor, cu 
4% din voturi.

Sorin Oprescu ocupă locul al șaselea, 
cu 3,2% iar George Becali, locul al 7-lea cu 
1,5%.

Ceilalți candidați au obținut 0,9% din 
voturi.

Exit-poll realizat 
de INSOMAR:
Potrivit exit-p^ll-ului realizat de IN

SOMAR °i difuzat de Realitatea TV, Traian 
Băsescu avea la ora 19.00 32,8% din voturi, 
iar Mircea Geoană 31,7%.

Conform exit-poll-ului INSOMAR, 
al treilea clasat este tot Crin Antonescu, cu 
21,8%.

A

Exit poll realizat
de CCSB:
Potrivit CCSB, Traian Băsescu a 

obținut 34,1% din voturi , iar Mircea 
Geoană 30,9%.

Crin Antonescu a obținut 22,1% din 
voturi, la o diferență de 8,8 procente față de 
Mircea Geoană.

Independentul Sorin Oprescu a fost 
preferat de 3,4% dintre alegători.
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► PROGNOZA METEO

ZIUA NOAPTEA
Broccoli cu slăninuță 
și semințe de pin

Ingrediente:
250 g broccoli, 2 linguri untde
lemn, 2 felii de. slăninuță afumată 
(costiță) tăiate subțire, 2 linguri de 
semințe prăjite de pin, 1 lingură de 
cozi de ceapă verde tăiate mărunt.

Mod de preparare:
Despărțiți cele 250 g broccoli 

în buchețele mici. Puneți să se înc
ingă 2 linguri de untdelemn într-o 
tigaie cu fundul gros. Adăugați 2 
felii de slăninuță afumată (costiță) 
tăiate subțire. Lăsați să se rume
nească la foc potrivit, cam 2 
minute. Adăugați broccoli și lăsări
le 4-5 minute, până când se în
moaie. Adăugați 2 linguri de 
semințe prăjite de pin (se găsesc la 
pliculețe, în comerț) și 1 lingură de 
cozi de ceapă verde tăiate mărunt.

Serviți fierbinte.
Timp de preparare: 15 min.
Porții: 2

InfsCMle
Marți 24.11.2009 în intervalul 

orar 00.00 - 24.00 va fi întreruptă 
furnizarea apei potabile în mu
nicipiul Hunedoara după cum 
urmează:

- Microraion VII, precum și 
pe străzile Brădet, Carol Davila, 
Primăverii, Aleea Pădurii, Dr. 
Marinescu, Stejarilor (parțial), 
Cărpiniș, Brazilor (parțial), Dim- 
itrie Cantacuzino.

Agenți economici/ instituții 
afectate: Școala Generală nr. 9, 
Grădinița nr. 9.

întreruperea este cauzată de 
efectuarea unor lucrări de montare 
de echipamente la rezervorul 
Chizid 2 (2 x 1500 mc) - lucrări 
din cadrul măsurii ISPA.

Amplasarea 
radarelor

► Dty 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 - DJ 687 Cristur - 
Hunedoara

► DN 7 Simeria - Spini

► DN 7 Orăștie - Halta Geoa- 
giu

► DN 7 Mintia - Vetel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Buijuc

► DN 7 Buijuc - Zam

► Uricani pe DN 66A
<------------- ------------

MIN MAX

Deva 8 15

Petroșani: 7 14

Hunedoara: 7 15

Hațeg. 14

Brad: 7 15

Orăștic: 8 15

*

MIN MAX

Deva: 4 8

Petroșani: 2 5

Hunedoara: 3 7

Hațeg: 3 7

Brad: 3 7

Orilșlie: 3 8

► horoscop_____________________________________J

Din punctul tău de vedere relația de cuplu merge foarte bine. 
Poate dacă ți-ai stăpâni un pic manifestările de gelozie, partenerul 
tău s-ar simți la fel de bine ca și tine. Dacă nu, s-ar putea să stâr
nești o adevărată furtună din partea lui pe seară.

Azi, vei avea parte de o zi minunată din toate punctele de vedere. 
Financiar nu ai probleme, relația de cuplu stă chiar bine și este pe 
cale să devină din ce în ce mai serioasă. Familia te sprijină iar 
prietenii vor fi acolo pentru o mică petrecere.

Este o zi în care trăiești prezentul atât în realitatea imediată, cât 
și în realitatea ta interioară. Ai vrea să rămâi în lumea ta, măcar 
pentru o vreme, însă lucrurile externe te trag înapoi, ceea ce-(i dă 
cumva sentimentul de contradicție.

Au Loc o mulțime de schimbări în viața ta, apar tot felul de opor
tunități și îți faci noi contacte. Timpul liber îți cam lipsește, astfel 
încât nu mai reușești să te vezi prea mult cu cei dragi. In plan pro
fesional este important să ții cont și de părerea celor din jur și să 
nu încerci să te impui cu orice preț. Problemele amoroase se risi
pesc și ai parte în sfârșit de clipe frumoase.

Chiar dacă ai destul de multe de făcut, nu trebuie să te lași dobo
rât de stres. Vezi în jurul tău cum toți se mișcă cu o viteză fulgeră
toare, te enervează gălăgia, ești grăbit și ai vrea să poți face mai 
multe deodată. Liniștește-te și ia-le pe rând. Atenție la detalii, este 
acum mai importantă decât să termini o treabă care nu este fini
sată bine.

Este o zi mai puțin bună în plan financiar. Nu lua decizii pripite. 
Relația cu persoana iubită este mai afectuoasă. Dacă însă ești sin
gur, te simți rău că nu ai pe nimeni și te gândești la o modalitate d 
a schimba această situație. Ai șanse să-ți întâlnești marea dra

Ai grijă și nu te culca încă pe o ureche, căci ai putea pierde tot 
ceea ce ai realizat în ultimul timp. Mai ai un pic de răbdare și în 
curând eforturile tale vor da roade. Ai grijă la așa-zișii prieteni, 
care nu caută decât să îți pună bețe în roate.

Poți face rost de un material de la o cunoștință, dacă știi cum să 
ceri. Odată obținut lucrul de care ai nevoie, vei putea duce la 
capăt un proiect personal de care te ocupi cu entuziasm. Partene
rul de viață îți reproșează răceala de care dai dovadă. Nu lăsa ca 
treburile zilnice și oboseala să intervină între voi.

► Bancurilezilei
© © ©

- Vezi că inspectorul care a fost luna 
trecută a dispus să fie marcate toate vie
țuitoarele din fermă. Ai terminat?

- De ieri. Dar a fost greu al dracu
lui.

- Cu taurii, nu?
- Taurii ca taurii, mă așteptam, dar 

cel mai migălos a fost cu albinele!
© © ©

Baciul își paște oile pe culmea mun

telui. Se apropie un turist.
- Bună ziua, baciule. Frumoase oi 

ai.
- Mda, frumoase. Alea albe.
- Da' alea negre?
- Păi... ș'alea negre.
- Dar lapte dau?
- Dau, cum să nu dea. Alea albe.
- Da' alea negre?
- Păi... ș'alea negre.
- Dar miei fac?
- Faaac. Miei mulți și sănătoși. Alea 

albe.
- Da' alea negre?

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria FLORESCU, 
Georgiana GIURGIU, Cătălin RIȘCUȚA, Irina NĂSTASE 
Fotoreporter: Ionel ȘUTA

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

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 oportunități. îți dorești să te afirmi îi 
plan profesional și pentru acest lucru este nevoie să abordezi fie

Este bine să pui ceva bani deoparte, chiar dacă câștigi destul de 
bine. Dacă te-ai simțit cam rău în ultima perioadă, acum începi să- 
ți revii, in privința domeniului sentimental, fă tot posibilul pentru 
a-ți limita gesturile, deoarece poți face imprudențe. Dacă ești sin
gur, nu te gândești la posibilitatea unei relații serioase. Singurul 
lucru pe care-l vrei este să ai tot felul de experiențe și să te amuzi.

Intre inimă și creier, azi sentimentele par să aibă întâietate, / 
tru că le dai mai multă importanță. Oricât de mult te-ar trage ra
țiunea de mânecă în privința unei situații cu două direcții de 
interpretare, totuși dai ascultare celor transmise de jumătatea ta 
sensibilă.

goste, așa că nu-ți pierde speranța.

care situație în-parte, cu atenție pentru detalii.

- Păi... ș'alea negre.
- Dar ceva lână scoți de pe ele?
- Lână? Dau muuultă lână. Alea 

albe.
- Da' alea negre?
- Păi... ș'alea negre.
- Baciule, de ce spui mereu "alea 

albe"? Ce-au oile albe deosebit?
- Păi... alea albe sunt ale mele.
- Da' alea negre?
- Păi... ș'alea negre.
© © ©

Un oarecare dintr-un sat îndepărtat

sosește la București, se suie într-un ta 
și comandă șoferului;

- Du-mă în principiu!
Șoferul:
- Unde?
- în principiu, ți-am zis!
în fine, după mai multe încercări > 

a-1 lămuri pe șofer unde voia să mearț 
bădia spune:

- Păi mi-a spus și mie cineva că 
București, în principiu, se găsesc 
toate!

© © ©
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Prefectul Dorin Oliviu Gligor s-a prezentat împreună cu familia încă de la ora 9 la secția de 
votare 51 din Brad, pentru a-și exprima opțiunea electorală. „România are nevoie 
de reformarea statului. Am votat pentru români”, a declarat Dorin Gligor la ieșirea de la urne.

► Brădenii au votat în liniște
în cursul zilei de ieri cetățenii 
municipiului Brad s-au pre
zentat la urne pentru a alege 
nr 'ședintele țării și pentru a-și 
exprima voința privind organi- 
zarea și componența numerică 
a puterii legislative. De remar
cat este faptul că la primele ore 
ale dimineții brădenii nu s-au 
grăbit spre cele 15 secții de vo
tare amenajate la nivelul mu
nicipiului și a localităților 
componente. Numărul celor 

care au pătruns în secțiile elec
torale a sporit după încheierea 
serviciului religios în biserici, 
când cei mat în vârstă, la în
toarcerea spre casă s-au oprit 
pentru a-și exprima votul.

Prefectul
și familia sa 
au votat dimineață

Unul dintre cei mai matinali alegă
tori a fost prefectul Dorin Oliviu 

Gligor, care s-a prezentat împreună cu 
familia încă de la ora 9 la secția de 
votare 51 din Brad, pentru a-și exprima 
opțiunea electorală. „România are 
nevoie de reformarea statului. Am votat 
pentru români”, a declarat Gligor la 
ieșirea de la urne. Prefectul a fost sec- 
.ondat de soție și de către fiica sa, tânăra 
participând pentru prima dată la proce
sul electoral. „Am ales persoana care 
consider că reprezintă cel mai bine in
teresele României”, a spus Raluca 
Gligor.

Vreme caldă, 
proces electoral 
fără incidente

După-amiază atmosfera s-a ani
mat în jurul secțiilor de votare, în mare 
parte și datorită vremii plăcute de 
toamnă târzie, brădenii prezentându-se 
la urne în număr ceva mai mare. Proce
sul electoral s-a desfășurat în condiții 
bune, fără incidente. De pildă, până la 
orele 17,30 la Secțiile de votare nr. 42 
și 43 organizate în incinta Casei de Cul
tură din Brad nu se raportaseră neregu- 
larități. Nici un fel de incidente nu s-au 
înregistrat la Secția 56/S, unica secție

specială de votare amenajată pe terito
riul municipiului Brad, la Casa Căsă
toriilor din apropierea Primăriei. Aici 
își exprimaseră votul pe liste speciale, 
până la ora 16, puțin peste 160 de 
cetățeni care nu au domiciliul pe raza 
municipiului Brad. La Gurabarza, lo
calitate componentă a comunei Criș- 
cior, una dintre cele mai mari comune 

ale județului, secția de votare a fost 
amenajată la Grupul Școlar „Crișan” 
Crișcior. Datorită numărului mare de 
locuitori arondați, cei care au dorit să 
voteze au fost nevoiți să aștepte câte o 
jumătate de oră pentru a-și putea ex
prima opțiunea.

Cătălin Rișcuța

Votul politicienilor hunedoreni

-■ț-Sfântul Zilei

„Am fost la vot și am votat 
pentru Mircea Geoană și polit
ica pe care acesta o face. Am 
votat pentru reducerea număru
lui de parlamentari, dar nu și 
pentru trecerea la un parlament 
unicameral. Despre incidentul 
cu ștampilele de vot consider că 
este o fraudă marca PD-L. 
încearcă recuperarea deficitului 
de imagine a lui Traian Băs- 
escu. Același lucru se întâmplă 
și cu cele două autocare de la 
Bretea Română și Râu de Mori. 
Sper să fi putut face ceva 
colegii mei și cei care asigură 
buna desfășurare a acestor 
alegeri”, a declarat Cosmin 
Nicula, senator PSD.

„Am votat 
pentru schim
bare, automat 
pentru Crin An
tonescu. Suntem 
optimiști. Sur
priza va fi cu 
cine vom intra 
în turul doi. Ește 
posibil să ne 
luptăm cu 
Mircea Geoană. 
Se pare că se 
încearcă frau
darea alegerilor. 
Sunt mari suspi
ciuni, dar sper
ca românii să vină la vot într-un număr 
atât de mare încât rezultatul final să nu 
fie afectat de aceste încercări de frâu-

dare”, a declarat Florin Oancea, vicepri- 
marul municipiului Deva.

Irina Năstase

. 1 T» * • i l A . «11» a umPlut de ravna ?b cuCuviosul Părintele Antonie de la Iezer ajutomi im Dumnezeu, ai 
episcopului Ilarion și cu

Acest fericit părinte Antonie a fost de neam român și a 
trăit pe vremea binecredinciosului voievod Matei Basarab și a 
voievodului martir Sfântul Constantin Brâncoveanu. A crescut 
în dreapta credință mergând de mic la Sfânta Biserică, unde își 
găsea desfătarea sufletească. înaintând cu vârsta, a ajuns preot, 
spre slava lui Dumnezeu și bucuria duhovnicească a părinților 
săi. Lăsând desfătarea lumii acesteia, a îmbrățișat viața mona
hicească în prea frumoasa pustie de la Schitul Iezeru, în ținutul 
Vâlcii. Aici, Cuviosul Antonie s-a arătat dintru început foarte 
sârguincios la toată osteneala și asprimea vieții mănăstirești. 
Atât de mare era nevoirjța sa, încât celorlalți viețuitori din chi
novie li se părea că fericitul Antonie ar fi în trup duhovnicesc. 
Dorind să sporească nevoințele sale, cu blagoslovenia egume
nului mănăstirii a mers la episcopul locului, Ilarion, să-i ceară 
binecuvântarea să plece în sfântul munte Athos. Episcopul cu- 
noscându-1 că este monah îmbunătățit și poate fi de folos mul
tora aici, a stăruit ca el să rămână în țară. Deci, întorcându-se 
Cuviosul la Schitul Iezertf și văzând că Biserica se ruinează, s- 

agoniseala lui a reînnoit sfântul locaș. După multe nevoințe, 
Cuviosul Antonie s-a aprins de dorul pustniciei, pentru care 
fapt, cu binecuvântarea egumenului său a ieșit din schit și cer
cetând mai îndeaproape pustia, a găsit o peșteră mică într-o 
stâncă. Acolo, singur a săpat o bisericuță în care s-a rugat ne
încetat ziua și noaptea. Urătorul de oameni, diavolul însă, i-a 
adus multe ispite și supărări, dar pe toate le-a biruit cu darul 
lui Dumnezeu, cu rugăciunea și neîncetata lucrare. Cine poate 
să spună privegherile Cuviosului de toată noaptea, privegherile 
și plecăciunile genunchilor săi? Cuviosul Antonie era mic de 
stat și gârbov de bătrânețe, părul capului era scurt, barba deasă, 
scurtă și destul de albă, vesel la căutătură, obrazul frumos, 
puțin iute din fire și lesne iertător. îmbrăcămintea sa era simplă 
și numai cete de trebuință purta. Pentru înfrânarea trupului 
purta un brâu din lanțuri de fier împrejurul său, iar hrana sa o 
lua abia la al nouălea ceas și atunci numai pâine uscată și apă, 
dar și acelea cu măsură. Vin și băutură amețitoare nu a gustat 
niciodată. Pe pat nu dormea, ci numai sta, pentru osteneală, re

zemat de niște pietre. 
Lacrimile nu-i lipseau 
din ochi tot timpul la 
rugăciune. Cu harul lui 
Dumnezeu, Cuviosul 
cunoscând că trecerea 
din lumea aceasta îi 
este aproape, a chemat 
pe ucenicul său Nico- 
lae, cu patruzeci de zile 
mai înainte și i-a spus în 
taină: "Sfârșitul mi s-a 
apropiat. După ieșirea 
sufletului, să te nevo- 
iești să pui trupul meu 
în gropnița pe care eu 
am săpat-o aici în pia
tră". După patruzeci de 
zile, îmbolnăvindu-se
Cuviosul, vorbind în pace cuvinte de învățătură pentru suflet, 
a adormit în Domnul.
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Preasfințitul Gurie va fi întronat ca episcop în data de 29 noiembrie, la Catedrala 
<% “Sfântul Nicolae” din Deva, în prezența a peste 300 de invitați.

Sistem propriu de control pentru agenții economici 
din industria alimentarăÂ

Nu a mai putut 
fi salvat

Un om a murit, după ce a 
fost lovit de un autoturism pe DJ 
705, în zona balastierei de la (Sel- 
mar. Șoferul loan A., în vârstă de 
41 de ani, din comuna Turdaș, 
venea din direcția Geoagiu- 
Orăștie. Din cauza vizibilității re
duse, șoferul l-a lovit pe 
conducătorul mopedului Cornel 
R, în vârstă de 44 de ani, care 
venea din direcția Orăștie- 
Geoagiu, fără a fi echipat regula
mentar. în ciuda eforturilor 
depuse de medicii din cadrul Spi
talului Municipal Orăștie, băr
batul nu a putut fi salvat.

S-a aruncat 
în fața mașinii

Un pieton din Hunedoara a 
fost grav rănit după ce a fost lovit 
de un autoturism condus de Ghe- 
orghe G., de 80 de ani, din Hune
doara. Accidentul s-a produs pe 
Strada Ștefan cel Mare, după ce 
pietonul a apărut brusc în fața 
mașinii, fără să se asigure, dintre 
două mașini parcate. Pietonul a 
fost transportat de urgență la Spi
talul Municipal din Hunedoara. 
Pacientul este în stare <Je comă, 
iar medicii sunt rezervați în priv
ința prognosticului. Din 
cercetările polițiștilor reiese că 
victima este cunoscută pentru 
tentative de siucid și este posibil 
ca și de această dată să fi încercat 
să se sinucidă.

Odată cu aderarea la Uniunea 
Europeană, țara noastră tre
buie să se alinieze prevederilor 
legislative comunitare. Printre 
acestea se numără și obligația 
agenților economici care ope
rează în industria alimentară 
de a implementa un sistem 
propriu de control privind si
guranța alimentului potrivit 
conceptului Hazard Analysis 
and Critical Control Points 
(HACCP), care se traduce prin 
"Analiza riscurilor și a puncte
lor critice de control".

Autocontrolul reprezintă o modal
itate preventivă utilizată pentru 
creșterea siguranței alimentelor, a pro
duselor cosmetice și a medicamentelor. 
Producerea, ambalarea, transportul, de
pozitarea și comercializarea produselor 
alimentare reprezintă operații cu grad 
de risc pentru sănătatea fiecărui con
sumator. Toți agenții economici care 
activează în sectoarele ce intra în con
tact direct cu sănătatea consumatorilor 
trebuie să respecte anumite cerințe,

Din ciclul: „Te-am pupat pe portofel!”

S-a plimbat 
fără permis

Patrula de siguranță publică 
din cadrul Postului de Poliție din 
Crișcior l-au prins în flagrant pe 
Mihai H., de 26 de ani, din Criș
cior, în timp ce conducea un au
toturism pe Calea Zarandului din 
localitate. în urma verificărilor, 
autoritățile au constata că șoferul 
nu avea permis, motiv pentru 
care i s-a întocmit dosar penal.

A fugit 
de la locul 
accidentului

Două femei au fost acciden
tate ușor în urmă cu două zile pe 
Bulevardul Dacia, din Hune
doara, la intersecția cu Strada 
Bucegi. Șoferul autoturismului, 
Adrian B., în vârstă de 29 de ani, 
nu a acordat prioritate de trecere 
pentru Carmen R„ de 22 de ani, 
și lui Carmen G., de aceeași 
vârstă, ambele din Hunedoara. 
Cele două tinere traversau strada 
prin loc marcat și semnalizat 
corespunzător. După producerea 
accidentului, șoferul a fugit, fiind 
identificat după aproximativ 25 
de minute. Adrian B. are acum 
dosar penal.

Maria Florescu
-

Un bărbat din Galați a fost jefuit 
în zona gării din municipiul Deva. 
Bărbatul a făcut greșeala de a se lăsa 
îmbrățișat de un bărbat necunoscut, 
care a pretins că au o cunoștință co
mună. După ce s-a despărțit de acesta, 
Gheorghe C., în vârstă de 43 de ani, 

multe dintre acestea fiind impuse de 
legislația în vigoare. Scopul este iden
tificarea riscurilor care pot afecta pro
dusele de la procesare până la 
consumator, pentru a putea interveni și 
evita contaminarea sau alterarea lor fiz
ică, chimică sau biologică. Metoda este 
superioară controlului calității la pro
dusele finite, deoarece poate evita prob
lemele înainte de apariția acestora.

La unitățile 
economice verificate 
autocontrolul este 
aproape inexistent

în urma verificărilor efectuate în 
ultima perioadă de către inspectorii Di
recției Sanitar - Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Hunedoara 
(DSVSA) la unii agenți economici, în 
special din mediul rural, s-a constatat 
lipsa programelor de aplicare a auto
controlului. Astfel, doar două dintre 
cele 32 de unități de alimentație publică 
de pe Valea Mureșului și una din cele 8 
supuse controlului la Petrila respectau 
normele legislative în vigoare. Firmele 
depistate cu nereguli au fost doar aver

a constatat că i-a dispărut portmoneul 
în care se aflau 590 de euro, 400 sute 
de lei, cartea de identitate, permisul 
de conducere, dar și alte acte person
ale.

Bărbatul a anunțat Poliția, care 
pe baza semnalmentelor furnizate de

tizate în această etapă, dar dacă nu se 
vor conforma, vor fi sancționate. “Țin 
să atenționez agenții economici să real
izeze aceste programe de autocontrol 
numai cu persoane autorizate în acest 
scop. De asemenea, îi sfătuiesc să so
licite mai multe oferte de la persoane 
sau societăți comerciale, pentru a putea 
alege soluția financiară cea mai bună”, 
declară Mihail Rudeanu, directorul co

victimă și de martori l-au identificat 
pe făptaș. Acesta se numește Dumitru 
C. este din Deva și are 46 de ani. 
Hoțul are antecedente penale pentru 
furt cu un mod de operare asemănă
tor. în ciuda faptului că a fost identi
ficat rapid, sumele de bani și actele 

ordonator al DSVSA Hunedoara. în 
paralel, instituția culege date pentru 
cartografierea tuturor unităților eco
nomice din județ care desfășoară ac. 
ități de comerț cu produse alimentare, 
măsură impusă tot de normele legisla
tive actuale.

Cătălin Rișcuța

nu au fost recuperate. Dumitru C. nu 
își recunoaște fapta, chiar dacă există 
probe consistente împotriva sa. El se 
află în arestul poliției pe baza ordo
nanței de reținere, urmând ca 
procurorii de pe lângă Judecătoria 
Deva să propună arestarea lui preven
tivă.

Maria Flore:

Consiliul Județean
•> caută sediu pentru Episcopie

Cu o săptămână înainte de întronarea Preasfințitului 
Gurie ca Episcop al Hunedoarei, în ultima ședință a 
Consiliului Județean Hunedoara, consilierii au votat 
constituirea unei comisiii speciale care trebuie să identi
fice un imobil cu destinația de sediu pentru Episcopia 
Ortodoxă a Devei și Hunedoarei.

Membrii comisiei, aleși prin vot secret, sunt: Victor Bucaleț, 
Tiberiu Balint și Doru Gaița. în plus-, din comisie mai fac parte: Dan 
Daniel (jurist la CJ, șeful corpului de control) și Marius Munteariu 
(șeful serviciului patrimoniu). “Sediul Episcopiei Devei și Hunedoarei 
va funcționa pentru început în clădirea Protopopiatului din Deva, ur
mând a i se stabili o altă locație ce se dorește a fi pusă la dispoziție de 
către autoritățile administrației publice județene, în funcție de posi
bilitățile care se vor găsi. Această soluție este necesară deoarce clădi
rea Protopopiatului Deva nu Corespunde desfășurării pe termen lung 
și în bune condiții a unei asemenea activități complexe, cu un personal 
numeros. în baza discuțiilor purtate de conducerea ^onsîlitilui 
Județean Hunedoara cu Episcopul Gurie, urmează a se identifica un 
imobil corespunzător pentru sediul Episcopiei și în funcție de aceasta, 
să aloce în bugetul județului pentru anul 2010, fondurile necesare 
achiziționării acestuia”, se ariftă în proiectul de hotărâre votat în ultima 
ședință a CJ Hunedoara.

Preasfințitul Gurie va fi întronat ca episcop în data de 29 noiem
brie, la Catedrala “Sfântul Nicolae”, în prezența a peste 300 de invitați.

Maria Florescu
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CD Șl GPL
Tel: C354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887
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„Dezlipirea părții gumate de la ștampilele de vot este cauzată de o greșeală tehnică, problema 
a fost soluționată, ștampilele au fost lipite. La unele secții partea cauciucată nu s-a găsit. 
Președinții secțiilor respective au întocmit un proces-verbalpe această temă”.

c_£> Eugen loja

Duminica politică a hunedorenilor
Procesul electoral pentru alegerea Președin
telui României și pentru Referendum din 
iudeț s-a desfășurat în general fără prea 
multe evenimente demne de menționat. 
Prezentăm mai jos câteva dintre neregulile 
semnalate la secțiile de votare din localită
țile hunedorene.
Cazurile de „turism electoral” de care se te
meau unele partide nu s-au confirmat, deși

au existat suspiciuni în cazul unor autocare 
în trecere prin Râu de Mori.
Cel mai grav caz a fost cel al unui bărbat 
care a votat de două ori, în Simeria și Hune
doara.
La Spitalul din Deva, bolnavii netransporta
bili nu au putut vota, din cauza absenței 
Urnei mobile.

Pacienții netransportabili 
nu au votat la Spitalul Județean

Ștampilele de vot s-au dezmembrat
în mai multe secții de votare din județ au fost sem- 

lalate de către membrii comisiei desprinderea părțir 
:arjiucate de la ștampilele de vot. Biroul Electoral 
'udețean a fost înștiințat despre aceste evenimente și a 
joluționat problema prin trimiterea unor flacoane cu 
ipici la secțile de votare.

„Dezlipirea părții gumate de la ștampilele de vot 
iste cauzată de o greșeală tehnică, problema a fost 
;oluționată, ștampilele au fost lipite. La unele secții 

ea cauciucată nu s-a găsit. Președinții secțiilor re
spective au întocmit un proces-verbal pe această temă”, 
i declarat Eugen loja, purtător de cuvânt al Biroului 
electoral Județean.

Irina Năstase

Aproximativ 100 
de persoane inter
nate la Spitalul 
Județean de Ur
gență din munici
piul Deva nu au 
votat ieri, deoarece 
președintele secției 
de votare a refuzat 
cererile bolnavilor 
netransportabili 
pentru urna mo
bilă.

Nu au votat din cauza birocrației9

Pacienților netransportabili din spital nu li s-a permis să voteze, 
deoarece documentele necesare pentru trimiterea umei mobile au ajuns 
cu întârziere la secția de votare numărul 15. Potrivit președintelui 
secției de votare aferentă spitalului, „conform legii, cererea pentru 
trimiterea umei mobile și dovada că votanții sunt netransportabili tre
buiau să ne parvină până sâmbătă seară la ora 20,00. Ele au ajuns în 
această dimineață și prin urmare am refuzat deplasarea umei mobile 
în spital”, a declarat președintele secției de votare, Sorin Schebesch.

Maria Florescu

90 de autovehicule suspecte de turism electoral
Poliția din Hunedoara a organizat opt filtre în eventualitatea 

că ar descoperi în trafic autovehiculele care ar putea practica „tur
ism electoral”. în urma unor sesizări din partea mai multor 
cetățeni care au observat autocare pline cu persoane care ar 
încerca să își exercite dreptul de vot în mod fraudulos, Poliția din 
județul Hunedoara a organizat filtre pentru depistarea acestora. 
Au fost verificate peste 90 de autovehicule suspecte de turism 
electoral.

Astfel de autocare au fost semnalate în zona comunelor 
Bretea Română și Râu de Mori, de acolo îndreptându-se către 
Sarmizegetusa. „A fost văzut un autocar la noi în comună, l-am 
suspectat. A oprit lângă cetate, apoi și-a redirecționat traseul către 
Sarmizegetusa”, a declarat Niculiță Mang, primarul comunei Râu 
de Mori. Autocarele suspecte nu au oprit însă la nici o secție de

Probleme cu cărțile
9

de identitate la Hațeg
Persoanele din Hațeg care au dorit să își ridice ieri cârtea de 
identitate de la Serviciul Comunitar de Evidență a Populației 
(SCEP) din municipiu nu au putut să o facă, deoarece acesta 
a fost închis. Aceasta în ciuda faptului că există o dispoziție 
a directorului general al Inspectoratului Național pentru 
Evidența Persoanelor, care prevede că în zilele de 21 și 22 
noiembrie acest serviciu este disponibil între orele 8 și 21.

otare dip aceste comune, deci nu poate fi vorba despre o tentativă de fraudare a alegerilor.
„Poliția a organizat opt filtre în vederea depistării unor autocare suspecte de turism electoral, mai mult de 

0 de automobile au fost verificate. Astfel de autocare au fost văzute pe drum dar nu au fost prinși asupra făptu
ri”, a declarat în legătură cu faptele semnalate Bogdan Nițu, purtător de cuvânt IJP Hunedoara.

“Constatăm cu îngrijorare 
îngrădirea dreptului de vot”

Irina Năstase

Măsura de a ține SCEP deschis la sfârșitul săptămânii trecute a 
fost dată tocmai în scopul de a asigura accesul neîngrădit la vot a per
soanelor care din diferite motive nu posedă carte de identitate. „Con
statăm cu îngrijorare îngrădirea dreptului de vot pentru persoanele care
nu posedă cărți de identitate din orașul Hațeg'prin incapacitatea pri

tlunedoreni „stimulați” să voteze cu pizza și bere
marului Nicolae Timiș de a organiza programul Seviciului Public Co

în urma sesizării telefonice la numărul 112, 
olițiștiirhunedoreni l-au depistat pe C. A., în vârstă de 
3 de ani, din Hunedoara, că distribuia produse ali- 
îentare, mai exact pizza și bere, pentru a determina 
otarea unui anumit candidat la președinție. Mita elec- 
<rală a fost împărțită unui număr de 10 persoane care 
>cuiesc într-un bloc din municipiul Hunedoara, situat 
e Strada Ștefan cel Mare. în locuința tânărului,

polițiștii au descoperit cantități mari de alimente și bău
turi, care urmau a fi distribuite către alți alegători. 
Polițiștii i-au întocmit lui C. A. dosar penal, urmând să 
fie cercetat în stare de libertate de procurorii Curții de 
Apel Alba-Iulia.

Maria Florescu

k

V vrut să voteze de două ori
Un bărbat care a votat pentru a 

□ua oară a fost prins în flagrant, în 
arsul zilei de ieri. R. S., în vârstă 
; 28 de ani, din Ocna Mureșului, 
idețul Alba, a votat pentru a doua 
iră pe listele speciale aflate în 
:cția de votare situată în'stația 
.F.R. Simeria.

Președintele secției de votare a

sesizat polițiștii din dSdrul Servici
ului Județean de Poliție că pe actul 
de identitate al bărbatului există o 
mențiune privind faptul că acesta și- 
a exercitat deja dreptul de vot, deși 
a declarat pe proprie răspundere 
contrariul.

Bărbatul a fost luat de polițiști 
în momentul în care a ieșit din cab

ina de vot și dus la secția de poliție 
din Deva.

El este cercetat în stare de lib- • 
ertate de către procurorii Curții de 
Apel Alba-Iulia. Buletinele de vot 
ștampilate de R. S. au fost anulate.

Maria Florescu

munitar de Evidență 
a Persoanelor din lo
calitate în conformi
tate cu ordinul 
Ministrului de In
terne pentru zilele de 
sâmbătă 21 și du
minică 22 noiem
brie”, a declarat 
Dorin Gligor, prefec
tul județului Hune
doara.

Edilul municipi
ului Hațeg, Nicolae 
Timiș, nu a fost de 
găsit, pentru a-și 
prezenta punctul de 
vedere referitor la 
această situație.

Maria Florescu
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Oprah W infrey ie-a mulțumit telespectatorilor care i-au fost alături de-a lungul timpului, 
"lată, după multe rugăciuni și luni de atentă cumpănire, am decis ca următorul sezon, 
cel cu numărul 25. să fie ultimul al emisiunii”, a spus ea.

Nicole Kidman nu vorbește 
despre mariajul cu Tom Cruise
Actrița australiană Nicole Kidman a de
clarat într-un interviu recent că nu va 
irezvălui niciodată secretele mariajului ei 
de 10 ani cu fostul soț, Tom Cruise. Ni
cole Kidman a declarat: "Nu îmi voi scrie 
niciodată memoriile. Există anumite lu
cruri care s-au petrecut în spatele ușilor 
închise și acolo trebuie să rămână. Nu 
sunt excesiv de secretoasă, ci doar protec
toare ".

Actrița australiană a adăugat că nu 
intenționează să vorbească despre cei doi copii 
adoptați împreună cu Tom Cruise și despre 
convingerile religioase ale fostului ei soț, un

cunoscut adept al cultului scientologic. Nicole 
Kidman și' Tom Cruise s-au cunoscut la filmările 
peliculei "Zilele Tunetului/ Days of Thunder", în 
1990, și s-au căsătorit în luna decembrie a 
aceluiași an, acesta fiind al doilea mariaj pentru 
Tom Cruise. Cuplul Nicole Kidman - Tom Cruise 
a adoptat doi copii: Connor și Isabella. Actorul 
american a cerut divorțul în februarie 2001, in
vocând diferențe ireconciliabile. Tom Cruise, în 
vârstă de 47 de ani, și actuala soție a acestuia, 
Katie Holmes, în vârstă de 30 de ani, sunt 
căsătoriți din noiembrie 2006 și au împreună o 
fetiță, Suri, născută pe 18 aprilie 2006. Nicole 
Kidman s-a căsătorit cu solistul de muzică coun
try Keith Urban pe 25 iunie 2006. Cuplul are o 
fetiță, Sunday Rose, născută pe 7 iulie 2008.

Bucăți din creierul 
lui Mussolini sunt scoase Oprah Winfrey se retrage
la licitate pe internet

Bucăți din creierul dictatorului italian Benito Mussolini au 
fost furate dintr-un spital din Milano și scoase la licitație pe 
eBay, a spus vineri nepoata acestuia, deputata Alessandra 
Mussolini, precizând că va anunța poliția.

Alessandra Mussolini a precizat că bucățile de creier și mostrele 
de sânge aparținând lui Mussolini au fost furate de la Policlinica din 
Milano unde erau depozitate. Ea a apreciat incidentul drept "foarte 
grav" și a spus că va anunța poliția. "Trebuie să fii atent la lucrurile 
acestea", a spus Mussolini.

După ce liderul fascist Benito Mussolini a fost capturat și 
împușcat de partizanii italieni în aprilie 1945, o parte din creierul 
său a fost trimisă la CIA și retumată ulterior văduvei sale, Rachele.

din televiziune
Oprah, celebra realizatoare 
de talk-show-uri din Statele 
Unite, și-a anunțat, oficial, 
retragerea. Regina ameri
cană a micului ecran va 
apărea, pentru ultima dată 
în "The Oprah Winfrey 
Show", în septembrie 2011.

Oprah Winfrey le-a mulțumit 
telespectatorilor care i-au fost 
alături de-a lungul timpului, "lată, 
după multe rugăciuni și luni de 
atentă cumpănire, am decis ca 
următorul sezo^ cel cu numărul

25, să fie ultimul al emi
siunii", a spus ea și a 
adăugat: "Acești ani, cu 
voi, telespectatorii noștri, 
mi-au îmbogățit viața 
enorm, voi toți m-ați in
vitat cu drag în sufrageri
ile voastre, în bucătăriile 
voastre și în viețile voas
tre".

Presa americană 
scrie, că adevăratele mo
tive ale retragerii sunt audiențele 
în scădere și dorința realizatoarei 
de a se ocupa de propriul canal de 
televiziune, care ar trebui să se 
lanseze la începutul lui 2011.

"Oprah Winfrey Show" este cea 
mai urmărită emisiune TV din 
lume, cu o medie de peste șapte 
milioane de telespectatori.

Miki ex K-pital nu își ascunde ridurile

r ’
1

Pretinde că are 33 de ani, dar cârcotașii 
spun că a depășit de ceva vreme această 
stare. Dar, până la urmă, nu acesta ar fi 
cel mai important lucru pentru Miki ex K- 
pital. Poate că se apropie de 40, cum spun 
apropiații ei, dar s-au văzut cazuri în care 
vedetele s-au conservat perfect și par ne
afectate de trecerea timpului

Din păcate, interpreta poate spune așa ceva 
numai când trucurile de înfrumusețare au efect, 
în rest, trecerea anilor se vede pe chipul ei. Nor
mal, de vreme ce tinerețea fără bătrânețe nu 
există decât în basme. Dar iluzia se întreține. în 
cazul lui Miki, cu ajutorul injecțiilor cu acid 
hialuronic și glicerol, cu creme pe bază de apă 
termală, dar și Gerovital.

Să se fi convins în sfârșit cântăreața că, pen
tru fanii ei, contează mai mult vocea decât 
înfățișarea? Nu știm deocamdată, dar joi seară, 
la un eveniment monden, Miki a apărut așa cum 
a lăsat-o natura. Și dacă s-au văzut ridurile de la 
ochi și din colțurile buzelor, astea nu contează. 
Talentul nu i-1 ia nimeni, iar frumusețile la modă 
acum vor îmbătrâni și ele.
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Locul unu în mediul urban a fost ocupat de Geoagiu, în timp ce în mediul rural 
& comuna Șoimuș era pe primul loc.

la Hunedoara, un domn a cinstit alegă
torii cu pizza și bere.

Hunedorenii au ieșit la vot 
anevoie, clasându-se sub 
media pe țară în ceea ce pri
vește prezența la vot și pe ulti
mul loc în regiunea de vest. 
Situația s-a mai îmbunătățit 
spre seară când au început să 
crească numărul alegătorilor 
din mediul rural și îngrijora
rea că Antonescu nu va mai 
prinde turul doi.

Pe parcursul zilei au existat fraude 
prostești, dovedite și tentative de furt 
electoral aflate în cercetare. La secțiile 
speciale de votare s-a votat cu încrân
cenare mai aspră ca pe vremea în care 
hunedorenii așteptau răbdători să 
prindă un litru de lapte, pe vremea lui 
Ceaușescu.

Ora 10 a venit...

Hunedorenii nu s-au înghesuit la 
vot în primele ore ale dimineții. Hune
doara se afla printre județele cu cea mai 
slabă prezență la vot, potrivit statisticii 
oficiale privind prezența la vot până la 
ora 10, statistică transmisă de Biroul 
Electoral Central. Au votat pentru 
președinte 4,911a sută din cetățenii cu 
drept de vot. In mediul urban prezența 
a fost de 4,61 la sută, în timp ce în 
mediul rural au votat 5,89 la sută. La 
secții speciale au votat până la ora 10 
un număr de 734 de cetățeni. în topul 
localităților cu cei mai mulți votanți pe 
liste speciale se aflau primăriile 
pesediste. Locul unu în mediul urban a 
fost ocupat de Geoagiu, în timp ce în 
mediul rural comuna Șoimuș era pe 
primul loc. Situația votului în secțiile 
speciale arăta astfel: Deva - 68 pentru 
președinte (PR), 65 pentru referendum 
(RN); Brad - 38 PR, 38 RN; Hune
doara - 33 PR, 28 RN; Petroșani - 44 
PR, 38 RN; Geoagiu - 79 PR, 75 RN; 
Simeria - 26 PR, 24 RN. în mediul 
rural, cei mai mulți votanți în secțiile 
speciale s-au înregistrat la Șoimuș (19), 
Ilia (18), Brănișca (16), Mărtinești (15), 
Rapoltul Mare (12), Certej, Râu de 
Mori, Dobra (câte 11), Lăpugiu de Jos, 
Vața de Jos, Teliucu Inferior (câte 10).

Mici păcate

în primele ore ale dimineții s-a 
semnalat faptul că în unele secții de 
votare se fură cauciucul de pe 
ștampilele de vot. Au fost exemplificate 
în acest sens secțiile de vot 20 (Deva - 
Sala Sporturilor), 563 (Pricaz), 502 
(Romos), 123 (Vulcan) și 420 (Ilia). 
Până la urmă se pare că nu a fost vorba 
de nici o boicotare a alegerilor, ci doar 
de un lucru făcut de mântuială, în sen
sul că respectivul cauciuc nu a fost bine 
lipit.

Cei din ceasul
al 13-lea

Situația de la ora 13 arată că 
prezența la vot a hunedorenilor a fost 
cu un punct procentual sub media pe 
țară. Au votat 19,05 din cetățenii cu 
drept de vot. (18,43 la sută - în mediul 
urban; 21,19 la sută — în mediul rural). 
La secțiile speciale de votare au votat 
2.428 de cetățeni cu drept de vot. La 
Hațeg au votat peste 60 de peroane 
între orele 10 și 13 în secțiile speciale 
de votare.

Situația votului în secțiile speciale 
arăta astfel: Deva - 185 pentru președ
inte (PR), 173 pentru referendum (RN); 
Brad - 97 PR, RN; Hunedoara - 128 
PR, 106 RN; Petroșani - 109 PR, 100 
RN; Geoagiu - 233 PR, 226 RN; Sime
ria -77 PR, 72 RN. în mediul rural, cei 
mai mulți votanți în secțiile speciale s- 
au înregistrat la Șoimuș (73), Ilia (74), 
Brănișca (53)', Mărtinești (43), Dobra 
(45), Vețel (39), Baru (36), Totești (33).

Prostia și domnia 
se plătesc

Știrile prânzului au adus vestea că 
un alegător a vrut să voteze, la Simeria, 
de două ori, fără să știe că afacerea e 
penală. Omul era atât de convins că se 
poate vota „fără număr”, încât nici nu 
s-a mai ostenit să radă timbrul cu 
ștampila „votat” -de pe cartea lui de 
identitate. într-o altă parte a județului,

„Tatoa țării” 
saltă județul în top

Primarii din mediul rural au în
ceput să se miște și au urnit electoratul 
„mai cu talent” spre secțiile de votare 
și asta s-a văzut în statistica BEC de la 
ora 16. Prezența la vot, la nivel 
național, if fost de 36,19 la sută din to
talul populației cu drept de vot. Județul 
Hunedoara a înregistrat o medie de 
35,23 la sută din cei înscriși pe listele 
electorale. Și la această oră, Hunedoara 
a fost sub media pe țară, însă a mai săl
tat câteva locuri în topul prezenței la 
vot. Asta datorită electoratului din 
mediul rural care au votat în proporție 
41,73 la sută, clasându-se pe locul 11 în 
topul național al prezenței la urne în 
mediul rural.

Secțiile speciale de votare s-au 
clasat pe locul 29, într-un top. al celor 
care au votat departe de casă. în secțiile 
speciale ale județului au votat 4.826 de 
alegători. între orele 13 și 16, la Hațeg 
s-a dublat numărul celor care au votat 
la speciale. De asemenea, comuna 
Șoimuș s-a remarcat prin numărul cel 
mai mare număr de „traseiști” din 
mediul rural.

Situația votului în secțiile speciale 
arăta, la ora 16, astfel: Deva - 305 pen
tru președinte (PR), 284 pentru referen
dum (RN); Brad - 151 PR, 144 RN; 
Hunedoara - 267 PR, 222 RN; 
Petroșani - 270 PR, 245 RN; Geoagiu 
- 360 PR, 350 RN; Simeria -140 PR, 
129 RN. în mediul rural, cei mai mulți 
votanți în secțiile speciale s-au înregis
trat la Șoimuș (163), Ilia (143), 
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încă din zorii zilei de astăzi o întreagă mași
nărie de propagandă, aflată evident în subor- 
dinea PSD, încearcă să compromită procesul 
electoral prin susținerea obsesivă a tezei că 
aceste alegeri sunt fraudate.

în realitate, până la această oră, sesizările depuse 
Ia. BEC pe motive de fraudare a procesului electoral 
nu depășesc numărul obișnuit al unor asemenea se
sizări depuse în oricare altă zi de alegeri din trecut. 
De altfel, există informații conform cărora vor fî 
folosite rezultate deliberat viciate ale unor exit-poll- 
uri pentru a se susține această diversiune. Reamintim 
că și cu alte ocazii, institute de sondare a opiniei pub
lice au prezentat exit-poll-uri la închiderea urnelor 
care au diferit substanțial de rezultatele reale, validate 
în cele din urmă. în această situație s-au aflat institute 
aflate sub influența notorie a dlor Sorin Ovidiu Vîntu 
și Dan Voiculescu, precum INSOMAR și CCSB.

Reamintesc faptul că, din păcate, tema fraudării 
alegerilor a fost o temă de campanie electorală a PSD 
și a candidatului acestei formațiuni. Așa cum am spus

de fiecare dată, și iată că temerile noastre se confirmă, 
ipoteza mincinoasă a fraudării alegerilor este folosită 
ca o explicație preconstituită pentru a decredibiliza 
rezultatul real al alegerilor, încă înainte de închiderea 
urnelor și numărarea voturilor. în opinia noastră, până 
acum, anumite nereguli sesizate de toate partidele, in
clusiv de PD-L, în procesul electoral nu sunt de natură 
să sugereze o fraudare a alegerilor. Cu atât mai mult 
cu cât constatăm cu bucurie că românii se prezintă în 
număr mare la vot. De altfel, cel mai bun mijloc de a 
opri diversiunea fraudării alegerilor se află la în
demâna alegătorilor. Gu cât mai mulți români 
votează, cu atât minciuna celor care susțin că aceste 
alegeri sunt fraudate este mai evidentă.

Alegerile prezidențiale din acest an au o miză 
uriașă. De asemenea, referendumul are, la rândul său, 
o importanță majoră. Ne bucurăm să constatăm că în
treaga societate simte acest lucru. Oricum, nu pot ei 
minți, cât pot românii vota.

Sever Voinescu 
Purtător de cuvânt

Brănișca (82), Mărtinești (79), Dobra 
(93), Vețel (66), Baru (83), Totești (73).

Băsescu și Geoană 
sunt în turul doi

Toate sondajele de opinie dau ca 
sigură intrarea în turul doi a președin
telui Traian Băsescu cu candidatul PSD 
Mircea Geoană, chiar dacă voturile încă 
se numărau la închiderea ediției. La ul
tima statistică oficială, publicată de 
BEC la ora 19, județul Hunedoara era 
în top peste media pe țară cu un scor de 
50,19 la sută puncte procentuale. La 
secțiile speciale de vot, numărul hune
dorenilor care au pos ștampila „votat” 

a crescut la 6.851.
Situația votului în-secțiile speciale 

arăta, la ora 16, astfel: Deva - 462 pen
tru președinte (PR), 430 pentru referen
dum (RN); Brad - 209 PR, 196 RN; 
Hunedoara - 436 PR, 364 RN; 
Petroșani -461 PR, 323 RN; Geoagiu 
- 428 PR, 416 RN; Simeria -230 PR, 
215 RN. în mediul rural, cei mai mulți 
votanți în secțiile speciale s-au înregis
trat la Șoimuș (218), Ilia (192), 
Brănișca (113), Mărtinești (95), Dobra 
(127), Baru (125), Totești (101), Băita 
(105).

Marcel B
Maria Florescu
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România încă mai are de aplicat multe reforme vitale la 20 de ani după căderea comunismului 
și rămâne una dintre cele mai sărace țări membre UE, iar înaintea scrutinului prezidențial multi 
alegători nu sunt siguri că politicienii își pot îndeplini misiunea, afirmă Euronews.

Cum se vede lupta pentru putere din Europa?

Campania electorală în vizorul presei internaționale
Campania electorală de acum 
i avut lovituri sub centură 
icji dispute elegante, atacuri 
'a persoană, ironii fine sau 
programe economice utopice. 
Fiecare candidat a încercat, 
lă se afirme pe limba lui Ce 
iu înțeles românii din mesa- 
ele electorale am aflat odată 
:u rezultatul primului tur al 
ilegerilor. Ce au înțeles euro
penii am încercat să aflăm ci- 
ind presa de pe bătrânul 
bntinent.

Le Monde: 
Campania din 
România, una dintre 
cele mai dure, 
cu invective și 
lovituri sub centură

România a cunoscut, la 20 de 
ni de la căderea dictaturii comu- 

iste, una dintre cele mai dure cam- 
anii, cu invective și lovituri sub 
;ntură, intrând într-o adevărată 
:bră electorală înaintea scrutinului 
rezidențial, comentează Le 
londe.

Ziarul adaugă că președintele 
i funcție, Traian Băsescu, 
rganizează duminică și un referen- 
im, cerându-le românilor să 
:ducă numărul parlamentarilor, 
șoarece clasa politică este coruptă 

blochează reformele. "Sunt în 
mflict cu majoritatea parlamentară 
ire refuză să reformeze țara", a 
îrmat Băspscu.

"Cruciada prezidențială îm- 
jtriva unui stat acuzat de corupție 
ire i-a asigurat succesul lui Traian 
ăsescu în 2004, îi asigură încă 
mpatia concetățenilor săi", afirmă 
i Monde.

Conform corespondentului la 
ucurcști al publicației franceze, 

social-democratul Mircea Geoană 
nu are o sarcină ușoară, el neavând 
charisma fostului căpitan de navă 
devenit președinte, însă beneficiind 
de susținerea celei mai bune 
mașinării electorale, cea a Partidu
lui Social-Democrat, moștenitor al 
Partidului Comunist.

"După căderea lui Nicolae 
Ceaușescu, Conducătorul, și 
execuția sa sumară în decembrie 
1989, nomenclatura roșie s-a 
menținut la putere grație lui Ion Ili
escu, aparatkul care a făcut să cadă 
cuplul Ceaușescu. Lider al unei 
revoluții contestate, el a beneficiat 
de sprijinul generalului loan 
Geoană, care a controlat subteranele 
Bucureștiului, zonă nevralgică a 
revoluției", afirmă Le Monde.

Ziarul adaugă că Mircea 
Geoană, fiul generalului, a cunoscut 
o ascensiune fulgurantă. Trimis la 
Paris, a revenit în țară în 1992, după 
absolvirea Școlii Naționale de 
Administrație. In 1996, la vârsta de 
37 de ani, el se putea lăuda că este 
cel mai tânăr ambasador trimis de 

țara sa la post în Statele Unite.
"După câteva luni, mentorul 

său, Ion Iliescu, pierdea puterea în 
fața opoziției anticomuniste. La 
Washington, ambasadorul a luat 
imediat pana pentru a-1 felicita pe 
noul președinte, Emil Constanti- 
nescu, pentru victoria asupra lui Ili
escu, calificat drept «cancer al 
democrației române»", afirmă Le 
Monde.

în 2005, după îndelungi ne
gocieri de culise, Mircea Geoană a 
reușit să îi smulgă acestuia conduc
erea Partidului Social-Democrat, 
deși vechiul aparatcik a implorat 
Congresul partidului să nu ofere 
conducerea acestui "prostănac", 
adaugă ziarul francez.

Le Monde afirmă însă că, în 
spatele disputelor care agită scena 
politică,-începe să apară o nouă 
generație, prczentându-1 drept ex
emplu pc Remus Cernea, candidat 
al Partidului Verde.

"în ultimii 20 de ani, clasa 
politică a dus România într-un 
impas. Marile partide încă mai obțin 
voturi datorită unui fel de inerție. 
Dar discursul lor este găunos, fără 
conținut", spune el, recunoscând 
însă că nu va câștiga alegerile.

"Dar trebuie început la un mo
ment dat. Acest scrutin nu este decât 
un început", adaugă Cernea, despre 
care Le Monde afirmă că are un 
limbaj inteligent, fără injurii și at
acuri personale și o doză solidă de 
bun-simț.

Euronews:
Incertitudine 
înaintea alegerilor 
din România

România încă mai are de apli
cat multe reforme vitale la 20 de ani 
după căderea comunismului și 
rămâne una dintre cele mai sărace 
țări membre UE, iar înaintea scruti
nului prezidențial mulți alegători nu 
sunt siguri că politicienii își pot în
deplini misiunea, afirmă Euronews.

într-un material dedicat 
alegerilor prezidențiale de 
duminică, postul de televiziune 
vorbește și despre temerile că 
alegefile nu vor rezolva criza 
guvernamentală care blochează 
investițiile și reformele.

Euronews afirmă că 
președintele în funcție Traian 
Băsescu are un avantaj minim în 
fața principalului rival, Mircea 
Geoană, ambii fiind creditați cu 
circa 30 la sută din intențiile de vot.

"Nu mă aștept la nimic. 
Băsescu nu a făcut nimic din ceea 
ce a promis. Pentru pensionari, 
situația este dezastruoasă. Am 
muncit 60 de ani și primesc o pensie 
de 23 de euro pe lună", afirmă un 
alegător citat de Euronews, 
adăugând că nu va vota pentru 
primul tur de scrutin, deoarece nu 
mai are încredere în politicieni.

Le Figaro: 
Câștigătorul 
alegerilor din 
România va moșteni 
un cadou otrăvit

Câștigătorul alegerilor din 
România va moșteni un cadou 
otrăvit - o instabilitate politică ce 
riscă să devină cronică, dublată de 
o recesiune care a obligat 
Bucureștiul să ceară ajutorul FMI - 
și va trebui să pună capăt certurilor 
care împiedică orice reformă, 
comentează Le Figaro.

Deși în cursă sunt înscriși 12 
candidați, ziarul francez apreciază 
că lupta se va da între președintele 
în funcție, Traian Băsescu, și liderul 
Partidului Social-Democrat, Mircea 
Geoană, după o campanie 
caracterizată "printr-o rafală de 
lovituri sub centură, promisiuni 
populiste și o absență totală a 

proiectelor politice".
Le Figaro afirmă că, de trei ani, 

președintele în funcție se află în 
război deschis cu Parlamentul, 
reamintind că acesta a încercat, în 
2007, să-1 destituie din funcție pe 
șeful statului.

"Impulsiv, cu gura mare și 
provocator, Traian Băsescu este un 
om care deranjează. El a pozat în 
campion al luptei anticorupție și, 
dacă nu a reușit să desființeze put
ernicele rețele de influență care trag 
sforile vieții politice românești, a 
reușit cel puțin să zdruncine senti
mentul de impunitate înrădăcinat în 
clasa politică", afirmă ziarul 
francez.

Figaro trece în revistă și 
situația economică și socială din 
țară, reamintind că România a intrat 
în recesiune, fiind una dintre țările 
est-europene cel mai grav afectate 
de criza economică mondială, cu o 
rată a șomajului care s-a dublat și cu 
numeroase greve și manifestații.
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Timpuri noi...
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De prima 
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- Spuneți-mi, medicamentul pe 
care vi l-am prescris, v-a ajutat ?

- Da, foarte mult, eu ml-am 
vindecat reumatismul, băiatul nu 
mai tușește, iar cu ce-a mai rămas 

soția a curățat...................
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Cută
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Dicționar: Ster.

Cu inten
sitate 

sporită

Reconstituire

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACAPARATOR, ACE, ALES, AMU, APĂSA, 
ARAB, ATAȘA, ATÂT, ATOM, ĂLA, CASAP, 
CER, CI, COL, DĂRAB, DOS, EGALI, GATA, 

GO, IR, IREMISIBIL, IREPARABIL, LAT. 
NODAL, OCULOMOTOR, ORE, ROTOCOLĂRI, 

RULAT, SATE, TALE, TASA, TĂRĂGĂNĂRI, 
TOTALITARI, TOTALITĂȚI, UDATE.

Petru ARDELEAN - ARAD

Locuri 
în stal! 
Loc de 
odihnă

Pagină de: Viorel NAGHI-VLADIMIRESCU
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Mică publicitate
Vând apartament cu trei camere, la 

parter, recondiționat, în stare impecabilă, 
cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare 
(la casă), ocupabil imediat (cu actele por
nite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, 
situat în zona B a Devei, S- 80 mp, plus 
garaj și curte comună. Rog seriozitate.

Preț 45.000 euro, negociabil.
Telefon: 0743.011.772.

Societate comercială angajează oper
ator casă de amanet și contabil, salariu 
atractiv, informații suplimentare la sediul 
societății din Deva, Str. George Enescu, bl. 
2, sc. C, ap. 22 și la telefon 0254.234.448.

închiriez urgent spațiujromercial, 
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.

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.

Vând/schimb Renault Megan 1,9 
' dci, an fabricație 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, ni
vele și busole.

Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsă
torie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 m 
înălțime. Telefon 0733.018.302.

Numai sâmbăta și duminica.

Vând minibus Volkswagen, 8*1 diesel,an de 
fabricație 1990, stare bună, sunt persoană fizică. 
Preț 2000 euro. Tei. 0728.308.583.

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.

Vând două pompe de injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil.

Informații la telefon 0753.200.853.

Deva, Caleh Zarandului 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.'l

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

A 
Informații suplimentare 

la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

Vând apartament din cărămidă,.J camere, 
parter (la casă), contorizat și pavat în totalitate, 
semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, 
parchet laminat, anifonat, tavan fals modern,cu 
spoturi, zugrăvit de calitate, ușă metalică), cu in
trare din curte comună, zonă deosebit de lin
iștită, ocupabil imediat.. Sunt persoană fizică.

Preț 40.000 de euro, negociabil. Ofer și rog 
seriozitate.

Tel. 0743.011.772.

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.

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE | 

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
■ carte de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica.- 09.00-15.00

f Servicii profesionale de curățenie^
j - curățenie de întreținere zilnică
J - curățenie generală periodică sau ocazională
| - curățenie în domeniul industrial
3 - curățenie după construcții,amenajări,renovări
« - curățenie în instituții sanitare
| - curățat mochete.tapițerii.covoare
x - spălat suprafețe vitrale
: • - curățat pereți.fațade.îndepărtat grafitti
] - curățat și dezinfectat bucătari industriale

- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare
i și materiale consumabile . j

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX:0254.231552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com
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AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNE
DOARA și S.C. GURMAND S.R.L, titular al proiectului, anunță 
depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acordului 
de mediu pentru obiectivul “Abator Sacrificare Porcine”, situat 
în comuna Sântămăria Orlea, sat Bărăștii Hațegului, nr. 129, jud. 
Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din 
Deva, Str. A. Vlaicu, nr.25, deluni 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.

v 
r

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.

Semnătura

Telefon: 0761 - 9"3.940

(text maxim 50 de cuvinte)
- SMB

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

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

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

mailto:crioti_deva@yahoo.com
http://www.crioti.com


Echipa de handbal masculin Steaua București s-a calificat, sâmbătă, 
în optimile de finală ale Cupei Cupelor

Sport
Luni, 23 noiembrie 2009

Handbal: A doua înfrângere pentru România
După eșecul de vineri, în fața 
Rusiei, reprezentativa Româ
niei a pierdut ieri și al doilea 
joc la Mobelringen Cup, 31 - 
34 cu Norvegia. Antrenorii 
Radu Voina și Vlad Caba au 
trimis în fața echipei gazdă o

formație alcătuită mai mult din 
rezerve: Stanciu, Pușcașu, Vă- 
dineanu, Tivadar și Ada Mol
dovan.

"Nu am urmărit rezultatul. Am 
vrut să dăm posibilitatea tuturor jucă
toarelor să arate ce pot. Plusurile aces-

tui meci sînt Vădineanu, Ada Moldovan 
și Tivadar, ele demonstrând că-și merită 
locul în echipa națională", a declarat 
Radu Voina.

Echipa de handbal feminin a 
României a fost învinsă vineri de Rusia 
cu scorul de 33 - 31, în primul meci din 
cadrul turneului amical Mobelringen 
Cup.

Tenis: Perechea Buzărnescu/ Thorpe 
a câștigat la Cairo
Perechea Mihaela Buzărnescu/Laura 
Thorpe (România/Franța), cap de serie 
numărul unu, a câștigat, sâmbătă, proba 
de dublu din cadrul turneului challenger 
de la Cairo, dotat cu premii în valoare 
totală de 25.000 de dolari, informează 
site-ul itftennis.comr

Buzărnescu și Thorpe s-au impus în finală, 
cu scorul de 6 - 4, 6 - 0, în fața cuplului Fatma Al 
Nabhani/Galina Fokina (Oman/Rusia).

La turneul de la Opole (Polonia), dotat cu 
premii în valoare totală de 25.000 de dolari, Si
mona Halep, cap de serie numărul 4, a abandonat 
în semifinala cu Sandra Zahlavova, la scorul de 
6 - 3, 4 - 1 pentru sportiva cehă, principala fa
vorită a competiției.

Handbal: Steaua și Odorhei - 
calificate, Reșița - eliminată

Liga 1

Echipa de handbal masculin 
Steaua Bucurv.șit s-a calificat, sâm
bătă. in optimile de finală ale Cupei 
‘upcic,r. după ee ■■ î.'.vins în manșa a 

iietia a turului tn. formația italiană 
lit ( onversano. scor 30 - 22 (14 - 
i ’ i.

In tur. steliștii cedaseră in de
plasare. cu scorul de 22 - 27. dar cu
mulai cu rc/ullaiul «im meciul retur. 
olvi:i calificarea mm departe, scor 
general 52 - 49.

ueaua iși ca albi adversara din 
optimi la tragerea in sorti din 24 
noiembrie, prjjți'smatw la \lena. 
Dubla mail a din optimile de finală 
ale < apei < upelor se v a derula în 13 
- 14 februarie. respectiv 20- 21 feb
ruarie ■'010

Și Hi. Odorhei s-a calificat in

optimile Challenge Cup. deși a pier
dut sâmbătă, in deplasare, cu echipa 
macedoneană Pelister OS Bitola. scor 
23 - 28. in tur. HU Odorhei câștigase, 
cu 31-21.

Vicecampioana României la 
handbal masculin. UCM Reșița, a 
ratat, sâmbătă, calificarea in optimile 
de finală ale Cupei FUI. deși a în
vins pe •.eren propriu formația 
slovenă RK Trimo Trebnjc. scor 32 - 
30 (14 - 15).

In tur. reșițenii au lost învinși cu 
scorul de 32 - 2S. astfel încât au pier
dut calificarea în optimi, cu scorul 
general de 60 - 62. Aflată in premieră 
in Cupa f ill-. UCM Reșița părăsește 
competiția încă din turul trei, după ce 
în ultimele trei sezoane a cucerit con
secutiv ( hallenge t up.

Etapa 14, rezultate:
Unirea Alba lulia - Oțelul Galați 3 - 1
Rapid - Gaz Metan Mediaș 4-1
Inter Curtea de Argeș - Unirea Urziceni 1 - 2
Gloria Bistrița - FC Brașov 2 - 1

Partidele Universitatea Craiova - Ceahlăul Piatra 
Neamț, Astra Ploipști - Steaua, FC Vaslui - CFR Cluj, 
FC Timișoara - Dinamo se dispută azi, Poli Iași - Pan 
durii Tg. Jiu se joacă marți.

Clasament:

Liga 2, Seria 2
Etapa 15, rezultate:
UTA - CS Otopeni 1-0
Arieșul Turda - FC Tg. Mureș 1 - 1
FC Silvania - FC Bihor 1 - 0
CSM Rm. Vâlcea - GM CFR Craiova 2-2
Dacia Mioveni —FC Baia Mare 1 - 1
FC Drobeta - Mureșul Deva 2-0
U Cluj - FC Argeș 2-0
Jiul Petroșani - Minerul Lupeni 2-0 
Fortuna Covaci a stat.

Clasament:

1. Rapid 14 8 2 4 32-18 26
2. CFR 13 7 4 2 18-8 25
3. Steaua 13 7 4 2 17-8 25
4. Urziceni 14 7 4 3 18-11 25
5. Vaslui 13 8 1 4 20-15 25
6. Timișoara 13 5 7 1 20-9 22
7. Dinamo 13 6 4 3 15-8 22
8. Brașov 14 5 6 3 15-9 21
9. Mediaș 14 5 4 5 16-20 19
10. Pandurii 13 4 4 5 11 - 14 16
11. Oțelul 14 4 3 7 16-21 15
12. Inter CA 14 5 0 9 12-25 15
13. Craiova 13 4 2 7 20-20 14
14. Iași 13 4 2 7 14-21 14
15. Astra 13 3 4 6 14-18 13
16. Alba 14 3 4 7 17-23 13
17. Gloria 14 2 6 6 12-21 12
18. Ceahlăul 13 2 3 8 7-25 9

1. Argeș 14 9 1 4 22-12 28
2. UTA 14 7 6 1 19-10 27
3. U Cluj 14 7 5 2 22-£ 26
4. Tg. Mureș 13 7 5 1 20-11 26
5. Dacia 15 6 7 2 15-10 25
6. Jiul 14 6 4 4 18-14 22
7. Otopeni 14 6 5 3 26-15 20
8. Vâlcea 14 4 6 4 24-18 18
9. Craiova 14 4 6 4 18-18 18
10. Silvania 14 5 3 6 14-20 18
11. Drobeta 14 5 2 7 12-20 17
12. Baia Mare 14 4 4 6 14-19 16
13. Bihor 14 3 5 6 18-20 14
14. Arieșul 14 4 1 9 16-21 13
15. Minerul 14 2 7 5 9-14 13
16. Mureșul 14 ■3 3 8 8-23 12
17. Fortuna 14 1 2 11 14-35 5

pentru nunti, botezuri seu alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.
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