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Traian Băsescu: „Valea Jiului 
nu trebuie să mai fie cea care 
a trimis minerii la București. 
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Cei care pornesc de la Deva spre Oradea pe DN 76, 
ajung puțin după intrarea în municipiul Brad, la răspân
tia cu un drum ce se desprinde la dreapta. E drumul ce 
duce către Musariu și Ruda - Brad, localități înglobate
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Preasfîntitul Gurie a fost întronizat 
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Peste 600.000 sunt ocrotiți 
de Sfântul Andrei
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Lucian Bute l-a învins 
prin KO pe Andrade
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Statul este prea costisitor ca să 
mai poate fi susținut de români

La întâlnirea cu electoratul din centrul
municipiului Petroșani, președintele l-a mena
jat pe Geoană însă i-a taxat pe cei care stau în 
spatele contra-candidatului său: Voiculescu, 
Vântu. Iliescu și alți susținători „care-i fi
nanțează campania și care, după alegeri, vor
trebui să fie răsplătiți". ► Pag. 3

► Editorial
de Andreea Demian

Cine l-a agresat 
cu adevărat 
pe copil?

De vre-o patru zile pe aproape toate ca
nalele de televiziune suntem intoxicați cu un 
film în care președintele Traian Băsescu pare 
că lovește un copil. Am auzit atâtea păreri des
pre acest film încât, nimeni nu cred că le mai 
știe numărul. De la specialiști în trucaje de film 

și televiziune care au spus fără nici un 
fel de dubii ca filmul este o făcătură, 
până la politicieni, analiști, poate și fe
meia de serviciu a studioului TV și-au 
dat cu părerea și au disecat producția 
cinematografică montată în studiour^e 

„Dinu Patriciu”. Probabil că nu aș fi abordat 
acest subiect tratat și așa cu prea multă „gene
rozitate” de mass-media dacă nu ar fi apărut 
copilul, pretins lovit de Traian Băsescu, care 
declară că este deranjat de această campanie, 
că nimic nu este adevărat, că mama lui este bol
navă și că el însuși a făcut un atac de panică 
din cauza excesivei mediatizări a imaginilor în 
care este înfățișat încasând un pumn de la Pre
ședinte. Cu toate că a intervenit încă din prima 
zi a scandalului, televiziunile anti - Băsescu au 
ignorat rugămințile băiatului continuând să-l 
târască, fără voia lui, într-un scandal de care nu

este vinovat. Nu mai vorbesc despre încălcarea 
flagrantă a legii audio - vizualului care pre
vede, pentru protecția minorilor, blurarea figu
rii acestora sau difuzarea imaginilor cu ei doar 
cu acordul părinților. Evident nimic din preve
derile legii nu au fost aplicate de realizatorii de 
programe. Se naște în aceste condiții întrebarea 
firească: Cine l-a agresat de fapt pe copil? Tra
ian Băsescu care, chiar dacă l-a atins pe băiat, 
în nici un caz nu l-a lovit cu putere, așa cum 
este sugerat în filmul trucat, sau cei care de mai 
multe zile se folosesc fără nici un drept de im
aginea acestuia în scopul de a-1 denigra pe șeful 
statului? Nemernicia mogulilor este cu atât mai 
mare cu cât continuă campania de presă și după 
ce copilul a declarat explicit că nu vrea să-i fie 
asociată imaginea și numele cu o asemenea 
murdărie.
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Aspic 
cu gelatină 
fără oase

Ingrediente:

60-80 g gelatină, 2 1 apă, 150 
g came de vacă fără oase, 2- 
3 albușuri, 50 g ceapă, 50 g 
morcovi, 50 g țelină, o foaie 
de dafin, 100 ml vin, 20 ml 
coniac, 10 boaoe piper, 2-3 
fire tarhon, oțet și sare după 
gust.

Mod de preparare:

Se taie zarzavatul felii și 
se pune la fiert în apă cu sare. 
După ce a fiert 10-20 minute, 
se pune gelatină spălată în 
apă rece și se amestecă până 
dă în fiert. Imediat ce a dat în 
fiert, se trage de pe foc și se 
răcește puțin, atât cât poate 
suporta degetul. între timp se 
toacă carnea, se pune sare, 
piper, foi de dafin, cotoarele 
de tarhon, vinul, oțetul, al
bușul, se amestecă și se 
omogenizează compoziția. 
Pește această compoziție se 
toarnă puțin câte puțin as
picul cald, amestecând bine 
până la omogenizare. Se 
pune apoi la fiert la foc mod
erat. Nu se mai amestecă și 
nu se mișcă cratița. Se lasă să 
scadă compoziția, apoi se 
strecoară și se pune la rece, 
folosindu-se la glasare și la 
omare.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 - DJ 687 Cristur - Hune
doara

► DN 7 Simeria - Spini

► DN 7 Orăștie - Halta Geoagiu

► DN 7 Mintia - Vețel

► 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

► PROGNOZA METEO
c >

ZIUA
MIN MAX

Deva: 9 15

Petroșani: ’5 10

Hunedoara: 9 14

Hațeg: 8 13

Brad: 9 14

Orăștie: 9 14 .

NOAPTEA
4

MIN MAX

Deva: 6 8

Petroșani: 2 4

Hunedoara: 5 8

Hațeg: 5 7

Brad: 6 8

Orăștie: 6 9
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► HOROSCOP
Se poate să ai probleme cu banii. Este vorba despre nativii Ber- . 

bec care s-au aventurat în proiecte grandioase și care au luat deci- 
ijKKV zii într-un exces de optimism. In cadrul'familial ești ambițios și faci 
|JJJ totul cu cea mai mare profunzime.

Ai un tonus bun, așa că poți pleca la munte, dacă ai de gând să- 
vClh ți iei o vacanță. Acest lucru îți va permite să te relaxezi și să te dis- 

trezi. Nu ai putea să visezi un moment mai propice pentru planurilt 
J \ din viața personală. Lumea te ascultă și îți cere sfatul. Apari pe o 

poziție de lider.

Relațiile cu partenerul de viață sunt tensionate. Este bine să dai 
atenție acestor lucruri, chiar dacă fi-ai dori să închizi ochii și să 
pretinzi că nu este nimic grav. Mercur îți dă inspirația de care ai 
nevoie în proiectele tale personale.

Ai nevoie mai mult ca oricând de siguranță în dragoste. Rele 
cu partenerul de viață va fi extrem de caldă. în privința banilor, re 
zumă-te la strictul necesar. Acordă-(i timp pentru odihnă, învață sâ 
te relaxezi și evită excitantele.

Celibatarii au șansa să se îndrăgostească. Vei întâlni persoane 
care au multe puncte în comun cu tine, ceea ce va grăbi evoluția 
relației. Ai posibilitatea să faci unele speculații financiare, însă 
este bine să acționezi fără grabă și să eviți riscurile inutile.

Chiar dacă în general nu prea îți place ție să faci economii, as
tăzi ești mai conștiincios. Astăzi strălucești în anturajul în care te 
afli și se poate să faci unele cuceriri. Nu trebuie însă să te foloseșt, 
de farmecele tale pentru a obține unele avantaje mai mult sau mai 
puțin "ortodoxe”. Este o zi în care te simți optimist și încrezător.

Plasamentele bănești pe termen lung sunt favorabile astăzi. In 
schimb, evită operațiunile financiare care implică sume de bani 
destul de mari în perioade scurte de timp. în cuplu încearcă să nu 
dai foarte multă importanță micilor detalii din viața ta afectivă.

Proiectele tale financiare sunt satisfăcătoare. Ar fi bine totuși să 
nu te lași devorat de o ambiție nemăsurată. Dacă ai probleme cu 
lipsa de strălucire a părului, sau dacă ți se rup unghiile ușor, în
seamnă că există o carență de vitamina A în organism. Ai grijă de 
sănătatea ta.

Cu banii o duci bine, pentru că te bucuri de influențele benefice 
ale lui Jupiter. Controlezi eficient gestiunea finanțelor, așa că totul 
se va desfășura după cum vrei. Acasă se poate să ai parte de câ
teva complicații. Te gândești că nu ești apreciat la adevărata ta va
loare.

Bancurile zilei
Becalisme:
© © ©

- Gigi Becali nu poartă ceas. El de
cide ce oră să fie.

© © ©
- Doar punctele de la “i” au voie să 

stea deasupra lui Gigi Becali.

© © ©
- Gigi Becali a luat examenele în

ainte să le dea.

© © ©
- Ca europarlamentar, Gigi Becali 

va anula Legea Gravitației.

© © ©
- Gigi Becali a învins soarele într- 

un concurs de strălucire.

© © ©
- Gigi Becali are puterea financiară 

necesară pentru a-1 plăti pe Chuck Nor
ris să-și dea o palmă.

Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bo1@gmail.com; tel. 0771.785.694)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

Marketing: Gabriela BUZZI
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria FLORESCU, 
Georgiana GIURGIU, Cătălin R1ȘCUȚA, Irina NĂSTASE 
Fotoreporter: Ionel SUTA

Ar fi bine să-ți variezi activitățile. Dacă cumva ai un moral scă
zut, o schimbare de mediu, o conversație antrenantă cu o persoane 
inteligentă, un nou hobby te-ar putea ajuta. Familia se bucură de 
mult sprijin și afecțiune din partea ta.

Se poate să legi o prietenie cu cineva care trăiește departe, poat< 
chiar în altă țară. Dacă ești plecat în vacanța, acest lucru este cu 
atât mai posibil. In privința alimentației, trebuie să reduci consu
mul de glucide. Este o zi în care există câteva oportunități pe plan 
financiar, pe care ar fi bine să nu le ignori.

Ar trebui să fii ceva mai tolerant cu cei din familie. Se poate ca 
unii membri ai familiei să-și ceară dreptul la independență și ție si 
nu-ți surădă prea mult ideea. Este o zi în care simți nevoia săț 
undeva departe. Astfel de posibilități de călătorie pot veni din arta 
profesională, însă există și o nevoie a ta personală de a schimba 
locurile și oamenii și o dorință permanentă de a face multe lucrur

© © ©
- Gigi Becali a fost primul om care 

a elaborat teoria relativității, dar ca să 
nu pară tocilar a vândut-o lui Einstein.

© © ©
- Gigi Becali unge pâinea pe unt.

© © ©
- Gigi Becali poate să deseneze un 

triunghi cu 4 laturi.

© © ©

- Timpul nu trece pe lângă Gigi B< 
caii, Gigi aleargă pe lângă timp.

© © ©
- Gigi Becali poate să dea foc la o 

cub de gheață și să îl stingă cu benzin

© © ©
- De ce în calendarul lui Gigi Beca 

se trece direct de la 31 martie la 2 apr 
lie? Nimeni nu face mișto de Gigi Bi 
caii.

© © ©

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1

0354 882100,
0354 882101

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN
Corectură: Dacian DAN
Distribuție: Cristian RUS
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“Niciodată u-aș putea'să reușeSi Hă exprim în vorbe durerea pe care am simțit-o pe 15 noiembrie
& anul trecut. Niciodată nu o să-mi iasă din minte solidaritatea și corectitudinea minerilor atunci când 

colegii lor au fost în dificultate. ” Băsescu

J
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Traian Băsescu: „Valea Jiului nu trebuie să mai fie cea care 
a trimis minerii la București. Valea Jiului este Valea eroilor”
La sediul Companiei Națio
nale a Huilei (CNH) din Pe
troșani a fost organizată, 
duminică, o ceremonie pen
tru acordarea distincțiilor 
victimelor și supraviețuitori
lor deflagrațiilor din 15 no
iembrie 2008 de la mina 
Petrila. în cadrul ceremo
niei, președintele Traian Bă
sescu a oferit distin cții post 
mortem minerilor și salvato
rilor care și-au pierdut viața 
îifihrma deflagrațiilor, dar și 
minerilor și salvatorilor ră
niți, precum și ortacilor care 
au participat la operațiunile 
de salvare de după explozie.

Distincțiile celor care au murit 
in urma exploziilor au fost ridicate 
de către soțiile acestora. Președin
tele Traian Băsescu a declarat, 
după decernarea distincțiilor, că i- 
a fost greu să aleagă locul unde să 
se desfășoare acest eveniment, pen- 
;ru că de obicei astfel de ceremonii 
iu loc la Palatul Cotroceni. Președ
intele a ales să se deplaseze per
sonal în Valea Jiului și nu să îi 

aducă pe mineri la București din re
spect pentru cei care și-au pierdut 
viața în tragicul accident.

„Valea Jiului 
este Valea eroilor”

Traian Băsescu a declarat că 
el îi consideră pe mineri eroi, atât 
pentru actul de curaj dovedit în 
acele clipe, cât și pentru truda lor 
de fiecare zi cu pântecul pământu
lui în care coboară ca să scoată căr
bune. Președintele a adăugat că nu 
vor fi închise mine în Valea Jiului 
și că CNH va fi parte a unei com
panii energetice ce urmează să fie 
înființată pe parcursul anului viitor. 
“Trebuie dezvoltată în mod echili
brat producție pe hidroenergie și pe 
termoenergie. Iar aceste companii 
vor avea înglobate în ele și sursa de 
huila din Valea Jiului și lignitul din 
Gorj. Vă rog să luați acest lucru ca 
pe un angajament cert pe care îl fac 
în fața dumneavoastră. Huila și lig
nitul trebuie să fie parte a noilor 
companii energetice. Numai așa 
vom putem asigura o bună 
salarizare în minerit, putem asigura 
bani pentru modernizarea minelor. 
Aici eu am fost pe 15 noiembrie

martorul tragediei de la Petrila. 
Astăzi m-am întâlnit cu soțiile 
celor care au decedat în accident, 
m-am întâlnit cu salvatorii. Nicio
dată n-aș putea să reușesc să ex
prim în vorbe durerea pe care am 
simțit-o pe 15 noiembrie anul tre
cut. Niciodată nu o să-mi iasă din 
minte solidaritatea și corectitudinea 
minerilor atunci când colegii lor au 
fost în dificultate. Ce-am văzut pe 
15 noiembrie anul trecut, la Petrila, 
vă caracterizează. De aceea astăzi 
am ținut ca ceremonia de decorare 
post mortem a celor care au murit 
la Petrila anul trecut dar și a salva
torilor să se desfășoare aici. Valea

Jiului nu trebuie să mai fie cea care 
a trimis minerii la București. Valea 
Jiului este Valea eroilor”, a susținut 
Băsescu în timpul discursului de la 
Petroșani. După ceremonie, Traian 
Băsescu a semnat în cartea de 
onoare a CNH. La ceremonie, au 
participat ministrul interimar al Fi
nanțelor,. Gheorghe Pogea, au
torități locale și minerii răniți și 
salvatorii care au participat la 
scoaterea victimelor din subteran.

I
Alexandru Avram

Distincții pentru victimele tragediei 
de la Petrila
La Mina Petrila, în 15 noiembrie 2008 
au avut loc două explozii în urma că
rora 13 mineri și salvatori au murit, iar 
alți 15 au fost răniți.

Inginerul Vișan Trandafir a primit, post 
mortem, Ordinul Național pentru merit în Grad 
de Cavaler, iar Marcel Alecsa, Sorin Bîlbă, Attila 
Elekeș, Daniel Frățilă, Dan Mateș, Nicolae Puian 
au primit, post mortem, Medalia Națională pen
tru merit Clasa a IlI-a. Totodată, șase ingineri - 
Vasile Dan, loan Dăbuleanu, Mihai Doșa, Sorin 
Holingher, Constantin Jujan și Andrei Orban - 

care au participat la operațiunile de salvare au 
primit Ordinul Național pentru merit în Grad de 
Cavaler, iar 20 de mineri și salvatori 
supraviețuitori care au participat la operațiunile 
de salvare a victimelor au primit Medalia 
Națională pentru merit Clasa a IlI-a, fiind vorba 
de Nicolae Alecsa, Vasile Badea, Alin Băran, 
Nicolae Cristea, Constantin Grigoraș, Cristian 
Guță, Daniel lane, Marius Ichim, Alexandru 
Kantor, Peter Kutași, Petrică Leonte, Ionică Mar
ius, Vasile Murărașu, Ștefan Pena, Leonard 
Rotzik, Alexandru Socolescu, Anghel Stoian, 
Sorin Trăilă, Florin.Țîrle, Călin Țipțer.

Statul este prea costisitor ca să mai poate fi susținut de români
La întâlnirea cu electoratul 
lin centrul municipiului Pe- 
roșani, președintele l-a me- 
tajatpe Geoană însă i-a taxat 
ie cei care stau în spatele 
ontra-candidatului său: Voi-' 
ulescu, Vântu, Iliescu și alți 
iusținători „care-i finanțează 
ampania și care, după ale

geri, vor trebui să fie răsplă
tii”.

Traian Băsescu i-a asigurat 
>e alegătorii din Vale că imediat 

după alegeri va pune în aplicare • 
rezultatul referendumului. 
Președintele susține că statul a de
venit atât de costisitor, încât nu 
mai poate fi susținut de români, 
în bugetul de stat, 29 la sută din 
bani sunt alocați pentru 
funcționarea statului. Astfel, 
președintele susține că trebuie re
duse privilegiile pentru parlamen
tari, parlamentari care se tem de 
reforma statului. “Reforma statu
lui începută cu politicienii este 
cea care formează resurse. Numai 

închiderea celor 112 agenții prin 
legea pe care am promulgat-o 
acum două săptămâni înseamnă 
un miliard de euro economie. Va 
trebui să continuăm cu Parlamen
tul. Și acolo se pot economisi 
sume uriașe. Aceasta este resursa 
pentru a mării pensirle, pentru a 
da o asistență socială mai bună, 
pentru a crește nivelul de in
vestiții”, a declarat Traian Băs
escu.

Alexandru Avram



Mulțimea de pelerini este atrasă de spiritul încă viu, neuitat de 20 de ani,
a părintelui Arsen ie tot așa cum era atrasă de vorbele și pildele sale, la Mănăstirea

& Sâmbăta sau la biserica din Drăgănescu unde l-au obligat comuniștii să locuiască
cu domiciliu forțat.
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Accident cu 
victime pe DJ 687

Un autoturism s-a ciocnit 
frontal cu o autoutilitară pe DJ 687, 
în urmă cu două zile, în jurul orei 
14,45. în urma impactului dintțe 
cele două autovehicule, trei dintre 
pasagerii care se aflau în autotur
ism, Vasile R., de 34 de ani, loan 
R., de 39 de ani, și Onița A., de 43 
de ani, toți din municipiul Hune
doara, au fost grav răniți. Șoferul 
autovehiculului, Albert S., de 40 de 
ani, din muncipiul Hunedoara, a 
scăpat doar cu răni ușoare. A fost 
accidentat ușor și un minor de 12 
ani. Accidentul s-a produs în mo
mentul în care șoferul autoturismu
lui a încercat să depășească 
autoutilitara condusă de Simion B., 
de 28 de ani, din comuna Lăpugiu. 
El a efectuat manevra de depășire 
neregulamentar, izbindu-se astfel 
de autospecială. în urma acestui 
accident, traficul pe DJ 687 pe di
recția Hunedoara - Deva a fost în
trerupt.

Șoferiță 
imprudentă

La nici jumătate de oră după 
acest accident s-a produs un altul. 
Autoarea lui a fost Claudia M., de 
2^de ani, din Hunedoara, aflată la 
volanul unui autoturism care 
staționa în coloana de mașini blo
cată. Ea a încercat să plece de pe 
loc fără să se asigure, lovind astfel 
un moped condus de Marinei L., de 
37 de ani, din Hunedoara, care cir
cula dinspre Deva spre Hunedoara, 
în urma accidentului, conducătorul 
mopedului s-a ales cu răni ușoare.

Polițiștii au întocmit dosare 
penale pentru vătămare corporală 
din culpă pentru ambii șoferi care 
au produs cele două accidente.

A tăiat ilegal 
copaci

Odată cu venirea frigului s-au 
înmulțit cazurile de tăieri ilegale de 
arbori. Cu o astfel de situație s-au 
confruntat și polițiștii de la Postul 
de Poliție din Gurasada. Ei îl 
cercetează pe Răzvân R. de 25 de 
ani din Deva care a tăiat 22 de ar
bori de pe pășunea împădurită care 
aparține unui localnic în vârstă de >• 
68 de ani din Gurasada. Tânărul nu 
numai că a tăiat copacii dar i-a și 
vândut. Prejudiciul adus propri
etarului se ridică la suma de 1500 
lei.

A dispărut 
de acasă

La sfârșitul săptămânii tre
cute un bărbat în vârstă de 47 de 
ani din Brad a plecat din localitate 
și nu s-a mai întors. Familia a 
anunțat dispariția acestuia la Poliția 
Municipiului Brad. Polițiștii l-au 
căutat o noapte întreagă prin local
itatea de domiciliu, fără a obține 
însă vreun rezultat. Căutările au 
fost reluate spre dimineață, iar băr
batul a fost găsit în satul Musariu, 
situat în apropierea municipiului 
Brad.

Maria Florescu

Pelerinaj la mormântul Părintelui Arsenie
„sfântu” de la Prislop
Aproximativ 30.000 de oameni 
din toată țara, au participat 
sâmbătă la comemorarea a 20 
de ani de la moartea părintelui 
Arsenie Boca. Pelerinajul a 
avut loc la Mănăstirea Prislop, 
unde este îngropat “marele du
hovnic al neamului româ
nesc”, cum a fost supranumit 
părintele. Ortodocșii au venit 
în număr mare la comemo
rare.

Bine ascuns între dealurile care se 
„tupilează” la poalele Retezatului, 
mănăstirea Prislop s-a dovedit 

neîncăpătorare față de valul de credin
cioși care au ținut să se reculeagă la 
mormântul celui ce este cel mai renu
mit duhovnic al Ardealului, părintele 
Arsenie Boca. Mulțimea de pelerini 
este atrasă de spiritul încă viu, neuitat 
de 20 de ani, a părintelui Arsenie tot așa 
cum era atrasă de vorbele și pildele 
sale, la Mănăstirea Sâmbăta sau la bis
erica din Drăgănescu unde l-au obligat 

Căutat de polițiști

comuniștii să locuiască cu domiciliu 
forțat. Demult când Părintele slujea la 
mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, 
Nichifor Crainic scria într-o epistolă 
adresată Părintelui: „Ce vreme înălță
toare când toata țara lui Avram Iancu se 
mișca în pelerinaj, cântând cu zăpada 
până la piept, spre Sâmbăta de Sus, cti
toria voievodului martir!”.

Sfântul necanonizat al ardelenilor, 
omul care s-a ridicat cu credință în fața 
unui sistem păgân impus de tancurile 
rusești și al cărui spirit nu a fost nicio
dată învins de torționarii din pușcăriile 
comuniste s-a născut în satul Vața de 
Sus din județul Hunedoara, la 29 sep
tembrie 1910, și a absolvit Liceul 
Național Ortodox „Avram Iancu” din

Brad în 1929. Tânărul Zian Boca - 
acesta fiind numele de botez al Părin
telui - intra după absolvirea liceului la 
seminarul teologic din Sibiu. Iși ia li
cența în teologie la Cernăuți. Apoi 
frecventează Școala de Belle Arte la 
București. A treia facultate pe care o 
urmează este medicina, dar nu o ter
mină pentru că este trimis de mitropol
itul Bălan la Muntele Athos. în 1939 se

Tânăr de aproximativ 25 - 30 de 
ani, 1,80 - 1.90 m înălțime, ten de
schis, față ovală, păr șaten,’ constituție 
atletică, purta o geacă de culoare nea
gră - cu glugă, pantaloni de camuflaj 
și bocanci din piele înalți. Acestea 
sunt semnalmentele suspectului cău
tat de polițiști în cazul tentativei de 
tâlhăriei comisă, în data de 27 noiem
brie a.c., la un magazin mixt din lo
calitatea Odorheiu Secuiesc.

Tentativă de jaf Ia 
Odorheiu Secuiesc

Administratorul unui magazin 
mixt din localitatea Odorheiu Secui
esc precum și angajata sa, M.M. au 
fost atacați în incinta magazinului, de 
către o persoană necunoscută, în urmă

întoarce și devine starețul mănăstirii 
Sâmbăta de Sus. în câțiva ani, mănă
stirea destul de părăginită și uitată de 
credincioși reînvie, părintele Arsdnie 
realizând aici un adevărat curent spiri
tual. Părintele Arsenie Boca a fost bă
nuit de colaborare cu luptătorii 
anticomuniști din Munții Făgăraș. în 
aceste condiții, arestarea sa de către se
curitatea comunistă nu a fost de mirare, 
în tot timpul detenției și anchetelor, 
părintele a avut o atitudine detașată, 
fiind un sprijin pentru colegii de tem
niță. Plecarea Părintelui de la Sâmbăta 
la Prislop s-a întâmplat în anul 1948, 
după ce ftîsese eliberat din arestul Se
curității. Și'în Țara Hațegului, Părintele 
Arsene se face repede cunoscut prin 
harul său duhovnicesc, dar este oprit 
din nou din chemarea sa spirituală de 
către comuniști și este trimis la muncă 
silnică la Canal aproape un an. Revine 
din detenție la Prislop și rămâne 
duhovnic până în anul 1959, când 
mănăstirea se desființează. După desfi
ințarea mănăstirii Prislop, Părintele a 
plecat la București, unde a lucrat, pic
turi bisericești, ca simplu muncitor. Și 
aici continuă să fie vizitat de numeroșii 
săi enoriași. Reprezentând, încă un 
potențial pericol este trimis în comuna 
Drăgănescu, cu domiciliu forțat. în 28 
noiembrie 1989, la Sinaia s-a stins din 
viață Părintele Arsenie. A fost înmor

cu patru zile, în jurul orei 17,45. Pentru 
a-i da banii proveniți din vânzări, ata
catorul le-a amenințat pe cele două 
femei cu un pistol. Pentru a nu fi re
cunoscut el și-a acoperit fața cu o cag
ulă. Hoțul nu și-a atins scopul deoarece 
în magazin a intrat un client, A. Jozsef 
care a observat ce se întâmplă și a in
tervenit, încercând să îl imobilizeze pe 
atacator. Hoțul a tras cu arma, însă nu 
l-a nimerit pe clientul magazinului, 
acesta fiind ars pe frunte de explozia 
pulberii cartușului. Văzând că nu are 
sorți de izbândă, atacatorul a fugit din 
magazin fără prada mult visată.

A folosit cartuș orb 
care nu face zgomot

Tânărul care a intervenit a fost 
transportat la Spitalul Municipal Odor
heiu Secuiesc, unde medicii au constat 
că a suferit răni superficiale la nivelul 

mântat la Prislop. Mormântul său este 
și astăzi loc de pelerinaj.

Au mers
15 kilometri pe jos

’’Pelerinii au venit în grupuri orga
nizate sau cu autoturismele personale. 
Nu au fost locuri de parcare suficiente, 
motiv pentru care autoturismele au fost 
parcate pe un sens de mers, iar celălalt 
a rămas liber pentru a avea acces am
bulanțele și pompierii, dacă ar fi fost 
cazul. Blocajtil a fost pe o distanță de 
aproximativ 15 kilometri. Din această 
cauză unii dintre pelerini au mers pe jos 
până la mănăstire", a declarat Marcel 
Goia, comandantul Poliției Hațeg 
Evenimentul s-a desfășurat fără inci
dente majore. în acest scop, la pelerina 
au fost prezenți 150 de jandarmi. ’ 
s-au semnalat incidente deosebite i< 
această adunare. Pe lângă jandarmi ai 
fost aduși oameni de ordine și dir 
partea organizatorilor. Au fost persoane 
vârstnice care au avut de suferit dir 
cauza frigului”, a declarat purtătorul d< 
cuvânt al Inspectoratului de Jandarm 
Hunedoara, Nicolae Răducu.

Maria Florescu 
Andreea Demiat

frunții. El se află înafara oricărui peri 
col, nefiind necesară internarea sa 
Polițiștii din cadrul Inspectoratului d 
Poliție Județean Harghita și ai Poliție 
Municipiului Odorheiu Secuiesc a1 
efectuat cercetări în incinta magazinu 
lui. Aici au fost descoperite cagula p 
care agresorul o purta în momentufat 
acului și un tub de la cartușul folosi' 
Polițiștii au descoperit în urm 
cercetărilor, că atacatorul a tras cu 
armă neletală, cu gaze, iar cartușul fiin 
un „cartuș orb”, cartuș cu exploziv, de 
fără glonț folosit pentru a produce zgc 
moț Polițiștii au fost elaborat ipotez 
de lucru. De asemenea ei au întocm 
portretul robot al suspectului, urmân 
ca probele și mijloacele materiale d 
probă de la locul tentativei de jaf să fi 
exploatate în condiții de laborator.

Maria Floresci
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Urmându-ne traseul spre ținta călătoriei, urcăm o porțiune mai grea până 
& ce pe fundal se profilează în fața ochilor o siluetă stranie înfiptă lângă 

drum, nici casă, nici turn, ce pare să conteste supremația naturii.

Trepte spre adâncuri
Cei care pornesc de la Deva spre Ora
dea pe DN 76, ajung puțin după intra
rea în municipiul Brad, la răspântia cu 
un drum ce se desprinde la dreapta. E 
drumul ce duce către Musariu și Ruda 
- Brad, localități înglobate municipiu
lui de pe Crișul Alb. Puțini sunt însă 
cei care știu că drumul ajunge până la 
unul dintre puținele monumente păs
trate care atestă exploatările auro-ar- 
gintifere pe aceste meleaguri încă din 
vremea romană.

Nici lin indicator nu arată că la capătul dru
mului se află galeria Treptele Romane, lucrare 
minieră săpată în măruntaiele muntelui cu dalta și 
ciocanul de coloniștii aduși de romani pentru ex
ploatarea bogatelor zăcăminte de aici. De fapt, în 
afara celebrelor galerii de la Roșia Montană, este 
singura lucrare minieră subterană deschisă, 
păstrată din antichitate până în zilele noastre. Viz
itarea ei prilejuiește o incursiune în istoria 
tehnologiei, aruncând o lumină asupra metodelor 
de exploatare'utilizate în vechime.

îngustă cale de vreo trei kilometri până în fosta 
colonie minerească de la Musariu. Câți și-or fi 
perindat pașii pe aici de două milenii încoace ni
meni nu știe. Dar acum totul s-a liniștit, căci met
alul galben și strălucitor care a atras mulțimile 
de-a lungul vremii nu mai este căutat, iar mica 
așezare s-a scufundat parcă în neclintirea 
dealurilor ce o înconjoară, departe de lumea 
trepidantă și zgomotoasă. Nici un utilaj nu mai hu
ruie grăbind pe drum, nici o “pușcare” nu mai 
sparge pacea amiezelor. Doar fostele clădiri con
struite în stilul specific perioadei interbelice, 
rămase de pe vremea Societății “Mica”, cea mai 
importantă societate cu capital românesc ce a 
acționat în zonă, principalul producător de aur al 
României în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, mai aduc aminte de animația vremurilor 
de odinioară. La dreapta, un drum urcă spre fos
tele galerii miniere botezate cu nume care arp- 
intesc de alte lumi și alte vremi: Ludovic, Maria, 
Clara. Pe un mic platou se mai împotrivesc tim
pului vechile barăci în^fcare și-au dus traiul 
condamnații care au lucrat, în anii '50 și '60 ai 
veacului trecut, la minele de aici. Printre ei și unul 
dintre cei mai mari geologi ai țării, T. P. 
Ghițulescu osândit pentru că ar fi distrus planurile 
zăcămintelor spre a nu cădea în mâinile 
comuniștilor. Se spune că a fost ținut aici sub 
supraveghere atentă pentru a reface hărțile geo
logice, căci socialismul se clădea și cu metal nobil.

greu mai poți crede că la izvoarele văii a ființat 
cândva una dintre prosperele locuiri minerești din 
zonă. Acesta este unul dintre locurile unde natura 
a înăbușit destul de repede expansiunea 
civilizației. Urmându-ne traseul spre ținta 
călătoriei, urcăm o porțiune mai grea până ce pe 
fundal se profilează în fața ochilor o siluetă stranie 
înfiptă lângă drum, nici casă, nici turn, ce pare să 
conteste supremația naturii. Apropierea de această 
construcție ciudată îți arată că este o umbră palidă 
a ceea ce reprezenta odată. Doar placa prinsă pe 
fațadă cu inscripția “Treptele Romane” indică 
destinația construcției și anume de a marca tre
cerea de la pământul pe care pășim spre tenebrele 
lumii subterane. Foișorul ridicat deasupra intrării . • . . .^n galeria minieră antică, acoperit cu șindrilă pe 
vremea când mineritul mai reprezenta o industrie

■<.r.

Către Ruda - Brad, 
la izvoarele văii

Musariu,
o fostă colonie minieră

De la Musariu drumul continuă în urcuș prin 
hârtoape și ogașe spre capătul văii străjuit de vâr
furi semețe cu denumiri ce au parcă rezonanțe an
cestrale: Barza, Smereciu, Harnic. Pe sub geana 
pădurilor ce acopăr înălțftnile vulcanice metamor
fozate din lupta miezului incandescent cu învelișul 
dur al maicii Terra, se văd din loc în loc forme care' 
amintesc la tot pasul că și omul a avut un rol major 
în modelarea peisiyplui: canale, halde de steril ori 
galerii de mină vechi. Totuși, gloria demult apusă 
a acestor locuri mai poate fi doar bănuită, căci cuDrumul asfaltat șerpuiește însoțind valea

•Ț Sfântul Zilei
Sfântul Apostol Andrei

Acesta a fost din lîetsaida, orășel pe malul lacului Gheni- 
zaret, fiul lui lona, din Galileea, și fratele lui Petru, primul dintre 
ucenicii Domnului Hristos. înainte de a fi Apostol al Domnului, 
Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului loan Botezătorul. Dar, 
dacă a auzit, a doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul 
său loan, arătând cu degetul către lisus și zicând: "Iată Mielul lui 
Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan, 1, 29), Sfântul An
drei, lăsându-1 pe Ioan, a urmat după Hristos, zicând fratelui său 
Petru: "Am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos" (Ioan, 1, 
41). Și astfel, l-a tras și pe Petru spre dragostea lui Hristos. Drept 
aceea, Sfântului Andrei i se mai spune și Apostolul cel dintâi che
mat al Domnului. Și se află în Scriptură și alte multe învățături 
despre dânsul.

Din zilele acelea, ca și ceilalți Apostoli, Sfântul Andrei a 
urmat Mântuitorului, însoțindu-l pe drumurile Țării Sfinte, adă- 
pându-se din izvorul nesecat al dumnezeieștilor descoperiri pe care

de succes este astăzi doar o ruină. Prima dată a 
dispărut probabil ușa grea din fier care bloca ac
cesul, apoi ferestrele, iar mai apoi acoperișul spart 
a lăsat ploaja să macine zidurile mâzgălite cu 
inscripții de cretă sau cărbune, semn că și copiii 
și-au făcut loc de joacă pe aici. Și iată cum 
răutatea și indiferența oamenilor și-au dat mâna 
cu tenacitatea naturii în desăvârșirea dezastrului. 
Iar acesta este unul dintre monumentele reale, cu 
adevărat importante, dintr-un județ în care mulți 
mimează că le pasă și clamează cinic și extrem de 
vocal pe toate canalele că se pierde patrimoniul 
cultural.

Va urma
4
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le aducea Mântuitorul. A fost martor faptelor minunate săvârșite 
de Domnul, s-a împărtășit din cuvântul dumnezeiesc, dătător de 
viață, al credinței celei noi întemeiată de Hristos, și, mai presus 
de toate, a văzut Patimile Domnului, a plâns moartea Lui pentru 
noi și s-a întărit în credință, în ziua învierii.

La rândul ei, Tradiția Bisericii ne spune că, după înălțarea 
Domnului la cer și după Cincizecime, Apostolii au tras la sorți și 
au mers în toată lumea, pentrupropovăduire. Atunci, acestui întâi 
chemat, i-a căzut sorțul să meargă în Bitinia, Bizantia, Tracia și 
Macedonia, cu ținuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre și 
Sciția (adică Dobrogea) și până în Crimeea. însă, a umblat în 
aceste locuri nu în grabă, ci, în fiecare, zăbovind și răbdănd multe 
împotriviri și nevoi, pe toate biruindu-le cu ajutorai lui Hristos. S- 
a întors la urmă din nou în Bizantia, hirotonind acolo episcop pe 
Stahie și, străbătând c. 'elalte țări, a ajuns la ținutul Peloponezului, 
unde pe mulți i-a tras de la idoli la Hristos. Tot din Tradiție, mai 
știm că Sfântul Andrei a avut și un sfârșit de mucenic, fiind răstignit 
la Patras, lângă Corint, cu capul în jos pe o cruce în forma de „X”, 
căreia i se spune "Crucea Sfântului Andrei".
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CU CAZARE 3 NOPȚI4

(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVELION
și CINĂ FESTIVĂ ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 roii / pers

4
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PACHET SERVICII REVELION - fără cazare 
Include MASA FESTIVA 1)E REVELION 
și C INA FESTIN \ ÎN 01.01.2010A

î

PREȚ 200 roii / pers

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

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

Pentru cazare
tariful este de 80 run /pers/loc 
camera/ zi hoteliera

Antrenul este asigurat 
de orchestra de muzică

și soliști vocali. 1
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parchet Un Im Delia 
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S.C.SILVA I.EMNTEX S.ft.L.
nai Chimindia, nr. 121D, comuna llârâu,
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Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane In 10 apartamente 
pi 10 camere duble (c±* doii.-• 
paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești I» internaționale
Sala de conferințe de 45 de 
locuri, dotata cu videoproiector 
ți internet de mare viteza

Telefoane; 0254.264.035
H 0254.264.039

r Piscinâ acoperita cu o suprafața
de 50mp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.

__ JSauna
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafața totaUl de peste 
100.000 dc metri patrați pentru 
pescuit crap, somn ți țalâu.

Web: www.sceaurtmuresuiui.ro.
E-mail: oftrcc^steauamuresului.ro

http://www.sceaurtmuresuiui.ro
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"Nu este momentul proclamării unor obiective grandioase, nici a! conturării 
unui program de acțiune detaliat, dar putem spune că vom încerca să dăm relevanță 
misiunii Bisericii Ortodoxe Române V în spațiul nostru teritorial. ”

Preasfințitul Gurie

Preasfințitul Gurie a fost întronizat
9

vlădică la Deva
F seasfințitul Gurie Georgiu 
a fost întronizat, ieri, în Ca
tedrala „Sfântul Nicolae” 
din Deva ca Episcop al 
Eparhiei Devei și Hunedoa
rei. Ceremonia a fost ofi
ciată de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel îm
preună cu 23 de ierarhi 
după oficierea Sfintei Litur- 
ghfi. In cadrul ceremoniei s- 
a citit Tomosul sinodal și 
Gramata mitropolitană prin 

care Preasfințitul Gurie de
vine episcopul noii eparhii 

lințate. La eveniment au 
participat peste 3.000 de cre
dincioși din Hunedoara și 
din Arad, preoții și autorități 
locale.

Peste trei mii de credincioși s- 
ru adunat, ieri, în fața Catedralei 
,Sfântul Nicolae” din Deva pentru 
i asista la întronizarea noului Epis- 
:op, Preasfințitul Gurie. Reami
ntim faptul că Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a 
îotărât încă din luna iunie înfi- 
nțarea Episcopiei Devei și Hune- 
ioarei. Noua Episcopie are 
eședința în municipiul Deva, cu ju- 
isdicție în întreg județul Hune- 
loarei și este subordonată 
•ditropoliei Banatului. Hotărârea 

Sinodului a fost determinată de nu
meroasele cereri venite din partea 
credincioșilor hunedoreni și a cleru
lui local, dar și de argumente 
ordin istoric și administrativ.

de

Pentru întronizare 
a fost aleasă 
„Duminica păzirii 
poruncilor”

la
La ora 10, în fața celor prezenți 

biserică, Preafericitul Patriarh 
Daniel a săvârșit Sfânta Liturghie.

După slujbă, a avut loc întronizarea 
Episcopului Gurie. Evenimentul a 
putut fi urmărit atât de cei aflați în 
interiorul bisericii, cât și de 
mulțimea aflată în stradă, pentru că 
autoritățile au instalat două ecrane 
mari pe o scenă special amenajată 
în zonă. Preasfințitul Gurie a primit

din partea Patriarhului Daniel cârja (sau toiagul păstoresc). Preas- 
însemnele înaltului rang bisericesc: * fințitul Gurie Georgiu a mulțumit 
mantia, crucea pectorală, mitra și celor prezenți si a adresat câteva

gânduri în ceea ce privește misiunea 
sa. „Astăzi ținutul Devei și al Hune
doarei se află în mare sărbătoare 
pentru că o prezență sfințită și 
sfințitoare îl onorează. Preafericitul 
Părinte Patriarh este în mijlocul 
nostru, acum, la început de drum, 
pentru a binecuvânta și pentru a în
tări lucrarea noastră. Prezența 
Preafericirii Sale ne responsabi- 
lizează enorm, acutizând simțul da
toriei noastre de a lucra cu sârg, 
angajament ce ni-1 luăm astăzi, în 
Duminica cunoscută în tradiția Bis
ericii drept „Duminica păzirii

poruncilor”. îl asigurăm pe 
Preafericitul Părinte Patriarh că 
vom încerca să transpunem „în 
miniatură”, la scară eparhială, mis
iunea sfântă pe care o desfășoară 
Preafericirea Sa la nivel de țară. Nu 
este momentul proclamării unor 
obiective grandioase, nici al con
turării unui program de acțiune de
taliat, dar putem spune că vom 
încerca să dăm relevanță misiunii 
Bisericii Ortodoxe Române și în 
spațiul nostru teritorial. Vom opta la 
nivel local pentru o îmbinare a pas
toralei cu asistența socială spre a 
conferi un plus de vigoare și de rel
evanță misiunii Bisericii. Vom edita 
un ziar religios local - organ de 
presă al noii eparhii care să reflecte 
activitatea noastră și să incite și in
stituțiile laice să se implice în 
proiectele noastre sociale și pas
torale. Vom insista pentru „insti- 
tuționalizarea” unor forme de 
misiune cu tinerii, materializate în 
tabere de tineret. Un accent sporit 
vom pune pe dinamizarea orei de 
religie și pe cateheza parohială. De 
asemenea, vom lupta pentru fortifi
carea vieții monahale pe teritoriul 
nostru eparhial”, a rostit Preasfinți
tul Gurie al Devei și Hunedoarei.

Irina Năstase

Preafericitul Patriarh
Daniel: „Ne bucură că în 
partea de xest a țării a apărut o 
eparhie nouă, dar cu un trecut 
istorie xcchi și cu o bogăție de 
valori spirituale inspirate din 
credința creștină ortodoxă. Ne 
bucurăm că astăzi. într-o zi în
sorită. episcopul Gurie este 
primit aici la Dexa în această 
frumoasă catedrală episco
pală"

Dorin Gligor. prefectul județului Hunedoara: ..Cred că după 
mult timp am intrat într-o stare de normalitale. Era nedrept ca tocmai 
locuitorii județului Hunedoara, leagănul românismului și a ortodoxiei, 
să nu se bucure de binecuvântarea dc a avea un episcop mai aproape 
de sufletele lor. înființarea Episcopiei Devei și Hunedoarei și întronarea 
Preasfintitului Gurie în fruntea obștii ortodoxe de ne aceste meleaguri 
ni» este un începi '. ci o continuare a misiunii apostolice și pastorale a 
celor care. aici, au durat primele biserici de piatră încă din secolul XIII, 
au intitulai primele mănăstiri, au condus Biserica Ortodoxă din întreaga 
Transilx anie și au sîărșn în închisorile comuniste apărând dreapta cred
ință a ortodoxie; ”

Mircia Muntean, pri
marul Devei:

„Este un mare succes al 
județului Hunedoara și al mu
nicipiului Deva. înființarea 
acestei Episcopii înseamnă un 
lucru deosebit. înseamnă pro
gres. bunăslare si meditație 
pentru credincioși. Noi suntem 
onorați de prezența episcopu
lui Gurie alături de noi."

Dorin Păran. senator de 
Hunedoara: ..A fost unul din
tre cele mai mari și mai impor
tante evenimente ale anului in 
municipiu; Deva. Intron marea 
episcopului Gurie este o onoare 
pentru noi toți. Acest exeniment 
se poate întâmpla o dată la 50 de 
ani. Este pentru prima oară când 
asist la un astfel de exeniment. 
mi-a plăcut foarte mult, li 
doresc episcopului un an nou 
cit mai bun st la multi ani."
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Majoritatea româncelor care îl au ca patron spiritual pe ''Sfântul Andrei" poartă
& numele de Andreea (263.585 de persoane), 22.359 sunt Andra, iar 19.617 răspund

când sunt strigate Andrea.

Crește numărul bolnavilor de gripă porcină
Ministerul Sănătății infor
mează că până duminică, 
la ora 12.00, au fost confir
mate alte 137 de cazuri de 
gripă cu virus A/H1N1 
pandemic, iar numărul 
total înregistrat în Româ
nia a ajuns la 3.112, oficia
lii recomandând ca 
persoanele bolnave să-și 
amâne călătoriile.

în ultimele 24 de ore, s-au 
înregistrat noi cazuri în 
județele: Arad - 2; Argeș - 3; 
Bacău - 1; Botoșani - 6; Buzău
- 4; Calarași - 3; Cluj - 2; 
Dambovița - 3; Dolj - 3; Galați
- 4; Harghita - 1; Hunedoara - 
10; Ialomița - 1; Iași - 3; Ilfov - 
4; Mehedinți - 1; Mureș - 9; 

Prahova - 2; Sibiu - 1; Suceava 
- 13; Timiș - 1; Tulcea - 2; 
Vaslui - 7; Vrancea - 9.

în București, numărul de 
noi cazuri a ajuns la 42.

Primele vaccinuri 
au ajuns în zonele 
afectate

în urma întrunirii Comite
tului de Urgență de joi, 26 
noiembrie 2009, dr. Margaret 
Chan, Directorul General al 
Oranizației Mondiale a 
Sănătății, a declarat că după 
considerarea opiniilor Comite
tului de Urgență, precum și a 
continuării situației pandemice, 
s-a decis menținerea celor trei 
recomandări temporare. Astfel, 

autoritățile au stabilit că țările 
nu trebuie să închidă granițele 
sau să restricționeze traficul 
internațional de călători și 
comerțul, să se intensifice 
supravegherea cazurilor corn» 
patibile de gripă neobișnuite și 
a pneumoniilor severe și că este 
prudent ca persoanele bolnave 
să își amâne călătoriile.

Ministerul Sănătății a 
inițiat joia trecută campania de 
vaccinare împotriva virusului 
A/H INI, primele 250.000 doze 
de vaccin pandemic de la Insti
tutul Cantacuzino, producător 
al vaccinului, fiind livrate către 
direcțiile de Sănătate Publiqă. 
din zonele cu focare (București 
și regiunea Moldova).

Un român a fost 
înjunghiat mortal 
în Ungaria

Un român a fost înjunghiat mortal într-un 
club de noapte din Ungaria. Incidentul s-a petre
cut în orașul Polany, în sud-vestul Ungariei, acolo 

unde românul locuia. Bărbatul, în vârstă de 28 de 
ani a fost înjunghiat de un tânăr dintr-o localitate 
învecinată. Potrivit poliției ungare, agresorul a 
fost arestat la puțin timp după ce a părăsit locul 
faptei.

Nu se cunosc încă ffiotivele care l-au deter
minat pe atacator să comită o astfel de faptă. în 
urmă cu aproape un an, handbalistul român, Mar
ian Cozma a fost victima unui atac similiar tot 
într-un club de noapte din orașul ungar Vesprem.

S-au acordat premiile "Alexandru Paleologu"
și "Ars Amandi”

Peste 600.000 sunt ocrotiți
*

de Sfântul Andrei
Ministrul Culturii, Theodor Paleologu, a înmânat, sâmbătă, premiile 

"Alexandru Paleologu" și "Ars Amandi", la Târgul de Carte Gaudeamus (25- 
29 noiembrie). O.primă selecție a lucrărilor înscrise în concurs a fost realizată 
de echipa Fundației Delta. Zece lucrări au fost selectate pentru a fi prezentate 
juriului format din Neagu Djuvara, Barbu Cioculescu, Theodor Paleologu, 
Mircea Cucu și Viorel Zaicu. în urma deliberărilor, juriul a hotărât acordarea 
Bursei "Alexandru Paleologu" în valoare de 1.000 de euro lui Iulian Curuia, 
pentru eseul intitulat "Eu mizantropul și eu angajatul". De asemenea, juriul a 
mai acordat mențiuni speciale următorilor participanți: Adrian Grama, Ion Mis- 
chevca, Oana Turmei și Ionela-Gabriela Bădică. La concursul "Ars Amandi", 
o primă selecție a lucrărilor înscrise în concurs a fost realizată de către echipa 
fundației. Dintre lucrările care au îndeplinit condițiile de participare, 13 texte 
au fost selectate și distribuite membrilor juriului - Costică Brădățan, Gabriela 
Dragnea Horvath, Liviu Antonesei, Adrian Niță, Mona Mamulea și Dorin- 
Liviu Bîtfoi - spre a fi evaluate. în urma deliberărilor, juriul a decis acordarea 
Bursei "Ars Amandi", în valoare de 1.000 de euro, Medeei Iancu, pentru lu
crarea "Cel mai simplu text". Au primit mențiuni din partea juriului Flavia 
Jurcă, Ionela Gabrielă Bădică, Alexandru Victor Vlad și Adrian Grigore.

Peste 600.000 de ro
mâni poartă numele 
Sfântului Andrei, 
patronul spiritual al 
României, își ser
bează onomastica 
,după cum reiese 
din datele Ministe
rului A dmin istrației 
și Internelor (MAI). 
Din cei 620.625 de 
români sărbătoriți 
de ziua Sfântului 
Andrei, 307.940 
sunt bărbați, iar 
312.685 sunt femei.

Sfârșit tragic pentru un om al muntelui
Bărbatul care plecat într-o expediție împreună cu alți 
cinci prieteni a murit în munții Făgăraș. A alunecat, a 
căzut într-o râpă și a murit pe loc. Totul s-a petrecut 
sâmbătă seară. Cei șase turiști erau în zonă Laitel, 
între Balea Lac și Vârful Negoiu.

Experimentați fiind și echipați corespunzător au pornit în 
expediție. La un moment dat, însă, chiar și așa, unul dintre ei a 
alunecat pe zăpada înghețată și s-a rostogolit zeci de metri în gol într- 
o râpă. Colegii lui au coborât să-l salveze, dar l-au găsit fără suflare. 
Au anunțat imediat salvamontiștii din Sibiu. Aceștia au pornit pe 
traseu duminică dimineață, împreună cu mai mulți jandarmi montani, 
să recupereze trupul turistului. în acea zonă stratul de zăpada măsoară 
în jur de 20 de centimetri. în mod normal, în această perioadă, 
salvamontiștii le recomandă turiștilor să nu facă acest traseu dificil, 
ci să se limiteze la trasee ușoare pentru a evita pericolele.

Majoritatea româncelor care îl au ca Datron spiritual pe "Sfântul 
Andrei" poartă numele de Andreea (263.585 de persoane), 22.359 sunt 
Andra, iar 19.617 răspund când sunt strigate Andrea. Totodată, 6.779 
poartă numele Andreia, iar 345 sunt Andruța, Andrușa și Andrușca. în 
rândul bărbaților, humele Sfântului Andrei este purtat de 288.658 ditre 
aceștia. în același timp, 11.945 răspund la apelativul Andras. Români 
cu numele Endre sunt 3.283, iar nilmărul celor cu prenumele Anureeas, 
Andrias sau Andreas este de 3.196. La sărbătoarea amintită mai petrec 
823 de bărbați numiți Andreiu, alături de 14 Andrușa și Andruța și 21 
de români numiți Andrieș.

Sfântul Andrei este patron al Scoției (steagul scoțian reprezintă 
crucea sfântului Andrei), al României, al Spaniei, al Siciliei, al Greciei 
și al Rusiei. De asemenea, este patronul orașelor Năpoli, Ravenna1,- 
Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugge și Patras.

Andreea Demian
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Accidentul s-a produs la jufhatăteâ traseului dintre Moscova și Sankt Petersburg. în tren se ttj 
aproape 660 de pasageri. Trei dintre cele 14 vagoane ale trenului au ieșit de pe linie, iar două 
s-au răsturnat. Ore în șir echipajele de salvare au continuat să caute supraviețuitori.
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Armata franceză ajută la campania de vaccinare împotriva gripei porcine
Franța mobilizează serviciile 
de sănătate ale armatei pentru 
a consolida centrele de vacci
nare împotriva gripei cu virus 
A/H1N1, unde populația, ini
țial ezitantă, a început să so
sească în masă odată cu 
răspândirea bolii.

Președintele Nicolas Sarkozy a 
făcut apel vineri ca pandemia să fie 
"luată în serios", anunțând deschiderea 
unui număr mai mare de centre de vac
cinare, în condițiile în care 30 de noi 
decese au fost înregistrate în mai puțin 
de 10 zile în Franța, dintre care două cu

o mutație identificată a virusului.
Pe lângă studenți la medicină și 

medici, "serviciul de sănătate al armatei 
va fi chemat în ajutor", au precizat Min
isterele de Interne și al Sănătății, într- 
un comunicat comun. Centrele de 
vaccinare colectivă sunt deschise de la 
12 noiembrie, dar "de o săptămână 
dorința populației de vaccinare îm
potriva virusului A/H1N1 este în 
creștere puternică", au menționat min
isterele.

• Comunicatul adaugă că au fost 
date instrucțiuni prefecților pentru a de
schide rapid toate cele peste 1.000 de 
centre de vaccinare prevăzute - dintre 
care două treimi funcționează în 
prezent - pentru a prelungi orarele și a

spori capacitatea. Francezii au fost până 
în prezent reticenți față de vaccinare, în 
pofida eforturilor de comunicare care 
au inclus vaccinarea ministrului 
Sănătății, Roselyne Bachelot, în fața 
camerelor de filmat. Un sondaj publicat 
înaintea debutului campaniei de vac
cinare arăta că aproape 74 la sută dintre 
francezi nu voiau să se vaccineze, 
apreciind că riscul este slab sau având 
temeri privind efecte secundare. 
Această campanie de vaccinare, am
ploarea și costul comenzilor de vaccin
uri au suscitat o polemică în țară, mai 
mulți medici și personalități politice 
denunțând o exagerare a riscului.

Iușcenco va renunța la politică 
dacă va pierde alegerile

Președintele ucrainean, Viktor Iușcenko, a declarat 
vineri la un post de televiziune că, dacă va pierde 
alegerile prezidențiale din ianuarie, va renunța la politică. 
"Voi alege prima opțiune (...). Urăsc (politica)", a răspuns 
Iușcenko, fiind întrebat ce va face după ce își va încheia 
mandatul de președinte: va părăsi politica definitiv sau 
va participa la viața politică în altă calitate. El a mai de
clarat că este mândru de ceea ce a realizat pentru Ucraina.

Șeful statului și-a reafirmat încrederea că va câștiga 
următorul scrutin prezidențial, programat pentru 17 ian
uarie 2010. Iușcenko își asumă creditul pentru creșterea 
de patru ori a investițiilor străine în Ucraina, în perioada 
2005-2009. De asemenea, Cancelaria președintelui 
consideră că mărirea beneficiilor pentru mame este o altă 
realizare a lui Iușcenko.

Manifestația anti-capitalistă de la Geneva
încheiată cu acțiuni de vandalism

• w

Peste 2.000 de oameni au protestat la Geneva 
față de o reuniune a Organizației Mondiale a 
Comerțului. Manifestanții au vandalizat mai 
multe magazine, iar poliția a intervenit cu gaze 
lacrimogene și gloanțe de cauciuc.

Protestatarii anti-capitaliști au spart geamurile mai 
multor bănci și magazine și au incendiat câteva mașini. 
Manifestația a fost inițial autorizată de către autorități, însă 
după izbucnirea violențelor, organizatorii au decis să o 
întrerupă.

Pentru a dispersa protestatarii violenți, poliția a folosit 
gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Autoritățile au 
decis să intervină în forță după ce geamurile unor bănci și 
ale unui hotel au fost sparte. Potrivit martorilor, zeci de oa
meni mascați au jefuit magazinele vandalizate.

Majoritatea manifestanților nu a participat la inciden
tele violente. Protestul autorizat prevedea un marș în cen
trul orașului Geneva și o oprire în fața sediului

Organizației Mondiale a Comerțului, pentru câteva discur
suri. Activiștii anti-capitaliști susțin că politicile comerciale 
ale organizației creează sărăcie atât în statele bogate, cât și 
în cele sărace.

Președintele pakistanez i-a transferat 
premierului controlul armei nucleare
Președintele pakistanez Asif 
Aii Zardari i-a predat sâm
bătă premierului responsa
bilitatea pentru controlul 
operațional al armei nu
cleare, inițiativă menită să 
consolideze prerogativele 
Parlamentului.

Anunțul transferării conducerii 
Autorității naționale a comandamentu
lui, NCA, responsabilă pentru armele 
nucleare, de la președinție la premierul 
Yousuf Raza Gilani a fost făcut de un 
purtător de cuvânt al președinției.

Inițiativa face parte dintr-o serie 
de 28 de ordonanțe republicate de

președinte și însoțite de câteva amen
damente, după ce Curtea Supremă a 
invalidat deciziile predecesorului său 
Pervez Musharraf, luate în cadrul stării 
de urgență. El intervine în condițiile în 
care Zardari, criticat în țară, este frag- 
ilizat de numeroase critici și de expi
rarea, sâmbătă, a unei amnistii asupra 
unor cazuri de presupusă corupție, care 
îl proteja. încheierea amnistiei, 
acordată în octombrie 2007 de 
Musharraf, dar anulată de Curtea 
Supremă, sugerează o nouă posibilă 
criză politică în Pakistan. Purtătorul de 
cuvânt nu a menționat explicit armele 
nucleare, dar experții au confirmat că 
NCA include arsenalul atomic. Pak
istanul e efectuat șase teste nucleare în 
mai 1998, în ripostă la testele Indiei.

Islamabadul a anunțat totuși un mora
toriu unilateral asupra unor noi teste, 
dacă nici India nu va efectua astfel de 
teste.

"Transferarea președinției NCA 
către premier este un pas uriaș spre 
consolidarea Parlamentului ales și a 
premierului", a spus purtătorul de cu
vânt. Zardari are relații tensionate cu 
propriul partid și cu armata și analiștii 
spun că el s-ar putea menține la putere 
doar luând anumite măsuri, ca apli
carea unora dintre promisiunile sale 
electorale ce vizează consolidarea put
erilor Parlamentului. "Președintele 
vrea să dea impresia că își 
consolidează premierul, dar acest 
transfer este fundamental cosmetic", a 
spus un analist.

Accidentul feroviar 
din Rusia a fost cauzat 
de o bombă

Un atentat a fost la originea catastrofei feroviare din Rusia din 
27 noiembrie. Potrivit anchetatorilor, la locul accidentului au 
fost găsite resturi ale unei bombe. Un ultim bilanț făcut public 
de autoritățile ruse arată că "nu mai puțin de 26 de oameni" 
au murit în urma tragediei și peste 100 au fost răniți.

Anchetatorii ruși au luat în calcul ipoteza unlii atentat încă de la început 
"Ipoteza principală este că un dispozitiv exploziv a fost detonat de persoane ne
cunoscute. Mai clar: ne gândim al un act terorist", a spus directorul Companie 
ruse de căi ferate, Vladimir Yakunin. Scenariul a fost confirmat după ce, în locu 
unde trenul a deraiat, au fost găsite resturi de bombă. Președintele Dmitr 
Medvedev a reacționat imediat. "Faceți totul ca să preveniți haosul! Situația este 
foarte tensionată", a spus el. Accidentul s-a produs la jumătatea traseului dintre 
Moscova și Sankt Petersburg. în tren se aflau aproape 660 de pasageri. Trei din 
tre cele 14 vagoane ale trenului au ieșit de pe linie, iar două s-au răsturnat. Ore 
în șir echipajele de salvare au continuat să caute supraviețuitori. Două avioane 
cu echipament medical au fost trimise la fața locului. Răniții au fost internați îr 
spitalele din regiune, iar pasagerii nevătămați, au fost transportați la destinație 
"Pasagerii sunt în stare de șoc. Ce este mai rău este că se află într-un loc izola 
și este imposibil să se ajungă acolo altfel decât cu trenul. Echipelor de urgenți 
le-a luat două ore să ajungă acolo. A trebuit să se ajute unii pe alții așa cum ai 
putut până să primească ajutor", a povestit un martor. Acum doi ani, pe aceeaș 
linie, un alt tren expres a deraiat în urma exploziei unei bombe, iar 60 de oamen 
au fost răniți. Atacul de atunci a fost pus pe seama extremiștilor musulmani dir 
Caucaz.
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Loc de 
odihnă

Carapace

Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

Cartel

3 4 2 9 7 5
6 7 1 9 4

7 9 4 6 2 8
8 2 4 5

9 7 5 8 3 4
4 9 7 2

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

6 9 8 4 5
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Mică publicitate

GarsoniereMpartamente2

Vând garsonieră, pe Mărăști, lângă Poliția nouă. Preț: 28.000 euro ne
gociabil, sau dau la schimb cu apartament cu 2 camere. Fără interme
diari. Tel: 0748.205.586, 0762.836.403.
>

Vând apartament cu trei camere, la parter, recondiționat, în stare im
pecabilă, cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare (la casă), ocupabil 
imediat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, situat 
in zona B a Devei, S- 80 mp, plus garaj și curte comună. Rog seriozi
tate. Preț 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0743.011.772.

Vănd apartament din cărămidă, 3 camere, parter (la casă), contorizat 
și pavat în totalitate, semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, par
chet laminat, anifonat, tavan fals modem,cu spoturi, zugrăvit de cali
tate, ușă metalică), cu intrare din curte comună, zonă deosebit de 
liniștită, ocupabil imediat.. Sunt persoană fizică. Preț 40.000 de euro, 
negociabil. Ofer și rog seriozitate. Tel. 0743.011.772.

Vând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în to
talitate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

închirieri
închiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, in Deva,pentru producție 
sau depozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

Ofer cameră de închiriat in imobil, zonă liniștită, aproape de centru, 
nentru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

Vând/schimb Renault Megan 1,9 dci, an fabricație 2001, break, cu
loare roșie, 150.000 km, full option, taxe la zi, preț 4.500 euro, nego
ciabil. Tel. 0254.262.17, 0722.733.844.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
airbag, radio/cd, servo^irecție, 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-schimb Skoda Octavia Ambiente break, albă 1,9 TDI, an fa
bricație 2003, 118.000 km, full options, taxe la zi, unic proprietar. 
Preț 8.000 euro, negociabil. Tel. Q720.880.751; 0254.260.909

Vâna aoua pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
„ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

ând Renault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, 
full options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
0254.262.717.

Locttrt^k-ttiuncă

Preparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
Hunedoara, Orăștie. Tel: 074(^247.383.

Caut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
interesate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

1 lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni -108 lei
Bonus: _________________________

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
la alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 
sau 10 anunțuri de mică publicitate;

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

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

DiW^e

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolite, microscoape, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. Numai sâmbăta și duminica.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

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.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PSI, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

Vând un set de 3 bucăți sfeșnice de sticlă, dimensiuni 21 cm, 25 cm, nefo
losit. Preț: 50 lei negociabil. Tel: 0254.228.748.

S.C.Consulting Anka S R L. vă oferă servicii de : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale LI, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 lei/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

Vând aparat de masaj cu 5 funcții (200 lei), îngrijit, cu 3 curele de masaj 
plăcut, vertical. Vând aparat de aletgat (500 lei). Vând dozator de apă (200 
lei). Tel: 0743.011.772.

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

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE

LAVAGIO AUTO S.R.L.
IJeva, Calea Zanndnfai !5<) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Vnlvo)

. SPĂLĂTORIE AUTO
Facem conlracir 
pentru firme cu 
RFDUCERF

DE 20% 'H

Clîei^lii fideli primesc, 
pe bază dc bon. 

ia7spAi Ari | 
UNA GRATIS )

angajAm personal
- program de lucru B ore 
• salariu 600 RON net
- carte de munca

Program (un<fl<marei 
7Jnk 0730-2030 
Duminiofc: 99-00-15.00

• CALITATE Telefon: 0"61 973 940
Prestam servfcl curățenia 
- persoane fizice
* persone jurttlce

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

Informații la telefon: '
9

0771.677.031, 
0723.071.792, 0743.058.798.

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.

,z

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

Societate comercială 
angajează 

operator 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.

Societate de construcții 
angajează 

tehnician sau inginer cu experiență 
pentru întocmit devize 

și documentații pentru licitații, 
salariu foarte avantajos

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

I

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
î
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

! Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: Deva, Str. Mă-
! răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 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, celde miercuri - în ediția de vineri, iar ta- | 
1 Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 leu

http://www.consultinganka.ro


“Acum mi-am demonstrut valoarea. Mulțumesc mult românilor care s-au trezit și aștept să 
revin în România. Sper ca în viitor să boxez doar meciuri mari, să rămân campion. ’’

Lucian Bute
Sport

Luni, 30 noiembrie 2009

Lucian Bute l-a învins prin KO pe Andrade
Pugilistul Lucian Bute și-a păstrat 

titlul mondial la categoria supermi- 
jlocie, versiunea IBF, după ce l-a învins 
prin KO, în repriza a patra, pe mexi
canul Librado Andrade, într-un meci 
disputat la Quebec. Românul a intrat în 
ringul de la Quebec pe acordurile 
melodiei "Where the streets have no 
name", a trupei U2, fiind aclamat de 
spectatorii prezenți. Românul a câștigat 
la puncte primele trei reprize, iar în a 
patra l-a trimis la podea pe Andrade de 
două ori.

Lucia Bute, în vârstă de 29 de ani, 
are acum 25 de victorii, din care 20 prin 
KO, el fiind primul pugilist ce a reușit 
să-l "pună la pământ" pe Andrade (30 
de ani).

Lucian Bute l-a învins pe Andrade

și în urmă cu un an, la 24 octombrie, în 
Beli Centre din Montreal, când Bute a 
dominat 11 runde, însă a fost trimis la 
podea în cea de-a 12-a (și ultima), iar 
arbitrul a încheiat lupta când românul 
s-a ridicat. Astfel, Bute și-a apărat pen
tru a doua oară centura mondială, im- 
punându-se la puncte. Andrade a 
afirmat, imediat după meci, că arbitrul 
l-a favorizat pe Bute, încetând să nu
mere atunci când românul se afla la 
podea.

Bute a câștigat centura mondială 
IBF în 20 octombrie 2007, la Montreal, 
după ce l-a învins prin KO în repriza a 
11 -a pe columbianul Alejandro Berrio. 
De atunci pugilistul român și-a apărat 
de trei ori titlul mondial în fața ameri
canul William Joppy (20 octombrie

2007), în fața mexicanului Librado An
drade (25 octombrie 2008) și în fața 
columbianul Fulgencio Zuniga (14 
martie 2009).

"A fost un meci excepțional, am 
muncit foarte mult, după primul meci 
cu Andrade m-am gândit doar la meciul 
asta. Acel meci a fost doar un accide 't. 
Acum mi-am demonstrat valoarea. 
Mulțumesc mult românilor care s-au 
trezit și aștept să revin în România. 
Sper ca în viitor să boxez doar meciuri 
mari, sa rămân campion. Lennox Lewis 
m-a felicitat și mi-a spus că sunt bun, 
Cebatunci când mă deplasez în ring sunt 
extraordinar", a declarat Lucian Bute 
pentru TVR.

Marele Premiu al Canadei 
revine în calendarul FI

Liga 1
Etapa 15, rezultate:

Liga 2, Seria 2
Etapa 16, rezultate:

pentru o perioadă de 5 ani
Marele Premiu al Canadei, 
care nu s-a desfășurat în 
2009, revine în calendarul 
FI începând din 2010 pen
tru o perioadă de cinci ani, 
au anunțat, vineri, autorită
țile guvernamentale cana
diene, care au ajuns la un 
acord cu firma ce gestio
nează drepturile comerciale 
ale Formulei 1.

Grand Prix-ul de la Mon
treal se va desfășura pe 13 
iunie 2010, au anunțat într- 
o conferință de presă repre
zentanți ai autorităților din 
orașele Quebec și Montreal.

Guvernele federale din Ottawa, 
Quebec, Montreal și organizația 
Turismul în Montreal au decis să in
vestească 75 de milioane de dolari 
în următorii cinci ani, pentru ca 
evenimentul de Formula 1 să se 
desfășoare pe circuitul de la Mon
treal în perioada 2010-2014.

Conducătorul firmei Formula 
One Management (FOM), britan
icul Bernie Ecclestone, a decis să nu 
înscrie cursa de la Montreal în cal
endarul pe anul 2009, deoarece au
toritățile canadiene aveau datorii 
estimate la 175 milioane de dolari.

Federația Internațională de Au
tomobilism a anunțat, la începutul 
lunii septembrie, revenirea cursei 
din Canada în calendarul pe anul 
2010, cu condiția ca un acord să fie 
găsit între autoritățile locale și 
FOM.

Ceahlăul - Curtea de Argeș 2-2
Dinamo - Unirea Alba 2-0
CFR Cluj - Univ. Craiova 2-0
Pandurii - Rapid 1 - 1
Gaz Metan Mediaș - Timișoara 2-6
Steaua - Vaslui s-a terminat după închiderea ediției. 
Brașov - Poli Iași și Unirea Urziceni - Gloria 
Bistrița se joacă astăzi, iar Oțelul - Astra mâine.

Clasament:
1. Timișoara 15 7 7 1

3
28-11
20 10

28
282. CFR 15 8 4

3. Vaslui 14 9 1 4 22-15 28
4. Rapid 15 8 3 4 33-19 27
5. Steaua 14 7 4 3 17- 10 25
6. Urziceni 14 7 4 3 18-11 25
7. Dinamo 15 7 4 4 17-10 25
8. Brașov 14 5 6 3 15-9 21
9. Mediaș 15 5 4 6 18-26 19
10. Craiova 15 5 2 8 23-24 17
11. Pandurii 15 4 5 6 12- 16 17
12. Iași . 14 5 2 7 15-21 17
13. Astra 14 4 4 6 16- 19 16
14. Inter CA 15 5 1 9 14-27 16
15. Oțelul 14 4 3 7 16-25 13
16. Alba 15 3 4 8 17-25 13
17. Gloria 14 2 6 6 12-21 12
18. Ceahlăul 15 2 4 9 11-30 10

Fortuna Covaci - Drobeta Tn. Severin 3 •- 0
FC Argeș - Arieșul Turda I - 2
Minerul Lupeni UTA 0 • 3

» F€ Otopeni - U Cluj 2-0
GM CFR Craiova - Jiul 0 0
FC Baia Mare - CSM Rm. Vâlcea 1 - I
FC Bihor- Dacia Mioveni 2--4
FCM Tg. Mureș - Mureșul Deva 2-0

Clasament:
1. UTA 15 8 6 1 22 - 10 30
2. Tg. Mureș 15 8 6 1 ♦ 23-12 30
3. Argeș 15 9 1 5‘ ■ 23-14 28
4. Dacia 16 ■9 7 2 19-12 28
5. U Cluj 15 7 5 3 22-11 26
6. Otopeni 15 7 5 3 28- 15 24
7. Jiul 15 6 i 4 18 14 23
8. Silvania 15 5 4 6 15-21 19
9. Craiova 15 . 4 7 4 18-18 19
10. Vâlcea 15 4 7 4 25-19 19
11. Drobeta 15 5 2 8 12-23 17
12. Baia Mare 15 4 5 6 15-20 17
13. Arieșul 15 5 1 9 18-22 16
14. Bihor 15 3 5 7 • 20-24 14
15. Minerul 15 2 7 6 9-17 13
16. Mureșul 15 3 3 9 8-25 12
17. Fortuna 15 2 2 - 11 17-35 8

Internațional - CFR Cluj 
Ceahlăul - Urziceni 
Rapid - Brașov
Alba Iulia - Gaz Metan 
Timișoara - Pandurii

Etapa viitoare, 5 decembrie: Ultima etapă, sâmbătă 5 decembrie

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

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

Astra Dinamo 
Vaslui - Oțelul 
Craiova - Steaua
Iași - Bistrița

Silvania - Fortuna
Vâlcea - Bihor
Mioveni CFR Timișoara
Drobeta - Tg. Mureș
Arieșu - Otopeni

Mureșul - Argeș
U Cluj - Minerul 
UTA - GM Craiovâ
Jiul - Baia Mare

mailto:euroscala@yahoo.com

