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Pensionarii au ales, 
dar nu se știe ce pag. 4

Până la data de 9 decembrie toți pensionarii care 
sunt și angajați în sistemul bugetar au avut obligația 
de a-și exprima în scris opțiunea între suspendarea 
plății pensiei și încetarea raporturilor de muncă.

Bugetarii hunedoreni rămân 
fără prime de Sărbători pag.3

Instituțiile deconcentrate din județul Hunedoara vor 
funcționa în perioada Sărbătorilor de iarnă după programul 
obișnuit. Bugetarii vor avea parte doar de zilele libere 
prevăzute prin lege. Angajații la stat nu vor primi nici prime 
de Sărbători.
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► ULTIMA ORĂ

Traian Băsescu a fost validat 
în funcția de președinte

Curtea Constituțională a validat ieri seară, în 
unanimitate, mandatul președintelui Traian Bă
sescu. Ceremonia de investire a șefului statului va 
avea loc în data de 16 decembrie la ora 10. Curtea 
Constituțională a respins cererea PSD 
de anulare a alegerilor din 6 decembrie.

Editorial
de Bogdan Barbu

Noul regim 
imperial

La origini, cuvântul latin 
„imperator” înseamnă nimic mai 
mult decât „comandant suprem al 
armatei”. Cum însă Roma antică, 
fie ea republică sau monarhie, era 
un stat pur militar, cine avea ar
mata de partea sa avea și argu
mentul politic forte la dispoziție... 
Marius, Sy 11a, Pompei, Cezar, Oc

tavian și după ei alți o sută de con
ducători ai Romei au știut să pro
fite de acest avantaj, de a avea 
puterea militară la dispoziție. Des
igur, la talentul militar mai trebu
iau adăugate și alte calități pentru 
a aspira la conducerea celui mai 
puternic stat al vremii.

Paradoxal, unul dintre cei 
mai importanți conducători ai 
Romei, dacă nu chiar cel mai .im
portant, a fost Octavian Augustus 

un militar mediocru, însă un po
litician extrem de abil. El a dat un 
nou conținut și tuturor instituțiilor 
statului roman, și termenului de 
„imperator”, care s-a transformat 
până la a desemna conducătorul 
suprem al statului - „împăratul”, 

termen care în mintea omului con
temporan ilustrează mult mai bine 
puterea de care dispunea conducă
torul Imperiumului. In epoca ur
mașilor lui Augustus (Tiberius, 
Caligula, Claudius, Nero), împă
ratul controla și Senatul, și justi
ția, și armata, și economia 
într-un cuvânt, Statul.

Pe timpul regimului comu
nist, noțiunea de „împărat” - ca 
oricare alta, dealtfel, legată în 
vreun mod sau altul de monarhic 
- a fost discreditată deliberat. 
Desigur, conducătorul suprem al 
Partidului și al Țării (una și 
aceeași persoană, firește) dispu
nea de puteri discreționare cu 
mult peste ale majorității monar

hilor Antichității și Evului 
mediu...

Ceea ce a urmat în Româ
nia după comunism, adică pe
rioada tulbure în care ne aflăm și 
acum a fost marcată de tentative 
(din fericire nereușite) de a reveni 
la genul de putere totalitară - de 
tip imperial, dacă vreți. Nu ar
mata, de data aceasta, ci banul, nu 
puterea militară, ci cea financiară 
este cea care încearcă să aducă in
stituțiile Statului sub influența sa 
atotputernică. Parlamentul. Gu
vernul, Președinția, Justiția - toate 
sunt țintele celor care dețin pute
rea financiară în România.

(va urma)
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

Retetft zilei

Sos Blue
Cheese

Ingrediente:
1 ceașcă brânză cu muce

gai fărâmată, 1 ceașcă maio
neză, 1 ceașcă smântână, 2 
lingurițe suc de lămâie, 1 lin
guriță sos picant de ardei, 2 
lingurițe sos Worcestershire 
(se găsește în comerț gata 
preparat), 2 linguri pătrunjel 
proaspăt tocat, 1 linguriță 
praf de piper negru, 1 lingu
riță sare de mare.

Mod de preparare:
într-un bol mare, 

amestecați toate ingredien
tele până când se 
omogenizează. Țineți la rece 
până se servește salata.

Timp de preparare: 15 
min.

Complexitate: redusă
Porții: 4

Amplasarea 
radarelor

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 0 1

Petroșani: -1 0

Hunedoara: 0 1

Hațeg: 0 1

Brad: 0 1

Orăștie; 0 1

NOAPTEA
MIN MAX

Deva; -1 0

Petroșani: -2 -1

Hunedoara: -1 0

Hațeg; «2 -1

Brad: -1 0

Orăștie: -1 0

► HOROSCOP
Unele conflicte ar putea tulbura liniștea căminului in prima 

parte a zilei. Fii conciliant și deschis dialogului. Evită să te arați 
agresiv din prima clipă în care poți să-ți spui pasul. Spre seară lu
crurile se liniștesc și-ți regăsești buna dispoziție.

Afacerile întreprinse astăzi vor avea succes. Dar dacă nu ești,' 
încă pregătit, nu te lansa în nici o acțiune. Nativii care au fost cu
rajoși și perseverenți au toate șansele să ajungă pe o poziție extrem 
de avantajoasă. Acasă te preocupi de toate acele mărunțișuri care 
au fost amânate și pe care trebuie totuși să le facă cineva.

Cu moralul stai bine, astfel încât scapi de stresul obișnuit. Tre
buie să fii ceva mai atent la ceea ce mănânci, pentru că riști să iei 
proporții. în relațiile cu cei din jur ai putea vedea că ideile tale nu 
plac tuturor și că se ivesc unele contestări.

începe să-ți placă relația de cuplu stabilă în care ești implicat. 
Ești dispus să renunți puțin la nevoia ta de libertate. Acasă trebuie 
să cultivi spiritul de toleranță și de înțelegere. Dacă continui să ai 
ultimul cuvânt in toate, vor apărea probleme cu cei din familie.

Cauți armonia oriunde te afli și viața ta particulară se bucură de 
dialoguri care te îmbogățesc, indiferent cine este interlocutorul. 
Este o zi favorabilă pentru a-ți recunoaște greșelile și a-ți face mea 
culpa. Nu trebuie să ții neapărat să ai dreptate.

Cei care activează în domeniul artistic sau în cel legat de creație 
și publicitate vor întâmpina unele probleme. Fii atent la relațiile cu 
persoanele de peste graniță. Cineva din familie se poate să-ți ceară 
sfatul. Este bine să fii sincer și să spui ceea ce gândești, doar așa îl 
poți ajuta. •

Pe plan profesional ți se fac tot felul de propuneri, care de care 
mai interesante. Studiază cu grijă pe fiecare dintre acestea și ia o 
decizie. Ai șansa să faci avere. Deși îți cresc responsabilitățile, nu 
ești dispus să renunți la distracțiile tale, astfel încât trebuie să-ți 
împărți cumva timpul și pentru viața particulară.

Bancurile zilei

In relația cu partenerul de cuplu există un dialog al surzilor care 
nu pare să se redreseze prea curând. Lasă lucrurile să se aranje 
de la sine și nu mai insista. Dacă trebuie să lucrezi cu sume mari 
de bani, trebuie să fii extrem de atent. Evită investițiile imobiliare
deocamdată.

Cei care lucrează în afaceri, cei care au profesii liberale sau co- 
merciale pot să aibă parte de mari șanse de reușită pe plan profe- 

< f sional. în relațiile cu cei din jur ai tendința să refuzi orice fel de 
’ dialog. Există posibilitatea să apară niște tensiuni, așa că fii atent 

la felul îr, care te comporți.

în dragoste există niște neînțelegeri cu persoana iubită. Această 
situație te face să suferi. Fă primul pas pentru a aplana conflictul. 
Ai mare grijă de bani, pentru că ești tentat să te consolezi cumva 
pentru problemele întâmpinate făcând o mulțime de cumpărături.

In dragoste plutești printre norișori rozalii. Va fi însă necesar să 
revii pe pământ spre sfârșitul zilei. Grijile de acasă și de la servi
ciu îți solicită atenția. Ai tendința să-i critici pe cei din jur. Mușcă- 
ți limba, căci nu e momentul să spui ceea ce gândești.

Evită să le faci toate poftele copiilor, altfel tot ei vor avea de su
ferit. Astăzi este o zi favorabilă pentru a-ți face tot felul de relații. 
Este bine însă să fii exigent în alegeri, pentru că unii sunt doar ' 
teresați de ceea ce ar putea câștiga de pe urma ta. Păstrează o 
doză de intimitate asupra vieții tale personale.

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu

► DN 7 Halta Geoagiu - Orăștie

► DN7 Orăștie - Spini

► DN 7 Spini - Simeria Vece - 
Simeria

► DN7 Mintia - Vețel

► DN7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș

►DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► Vulcan pe DN 66A și B-dul 
Mihai Viteazu

Diferențele între birou și pușcărie:
1. La pușcărie stai mai tot timpul într-o 

cameră 8x10. La birou stai mai tot timpul 
într-o cameră 6x8.

2. La pușcărie ai trei mese pe zi. La 
birou ai o gustare pe care o mai și plătești.

3. La pușcărie ai timp să meditezi la 
viața ta. La birou nu ai timp când lucrezi de 
chestii atât de profunde.

4. La pușcărie un gardian deschide și în
chide ușile după tine. La birou trebuie să fii 
atent cu cheile când vii și pleci.

5. La pușcărie poți să te uiți la televizor. 
La birou te-ai ars dacă te prinde șeful făcând 
asta.
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6. La pușcărie îți acordă vizite pentru 
familie și prieteni. La birou nu apuci să suni 
familia și prietenii.

7. La pușcărie întreținerea o plătește sta
tul și nu trebuie să lucrezi. La birou, după 
ce muncești, din banii pe care ți-i dau de
duci toate taxele și ce mai rămâne?...

© © ©
Care este diferența dintre un gladitor și 

o fecioară? Primul luptă până ia ultima pi
cătură de sânge, a doua - până la prima.

© © ©
Care e deosebirea dintre bikini franțu

zești și cei rusești? Cei franțuzești îți intră 
în fund, cei rusești în cizmă!

© © ©
Ce diferență este între poliție și vânt? 

Poliția bate mai tare...

© © ©
Un maniac în calculatoare intră într-un

restaurant McDonalds și întreabă:
- Care este cel mai bun meniu?
- BigMac.
- Dar ce placă de bază are?

© © ©

Doi programatori într-un bar:
- Vezi tipa aia? Vezi ce "properties" are'
- Da. Am "testat-o" aseară... este read

only.

© © ©
Studentul cheamă supraveghetorul la

boratorului: - Te rog, ajută-mă, programu 
meu se încarcă, dar nu face nimic.

Supraveghetorul studiază cazul fâcânc 
ochii din ce în ce mai mari.

- Păi cum să meargă dacă ai pus totul îr 
comentariu?

- Știu, zice studentul cu amărăciune, dai 
dacă altfel nu s-a lăsat compilat...

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.  corn

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
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Decizia a fost, potrivit celor doi, una de bun simț și de respect față de contracandidații lor. 
„Am trecut pe la sediul PD-L cu o oră și jumătate înainte de aflarea exit-pol-urilor. Suntem 
ardeleni și în acest mod am decis noi să facem un final de campanie. ”

Cosmin Nicula

Ce fac politicienii când bunul simț și respectul
îi scot afară din sediu
Cu puțin timp înainte de închi
derea secțiilor de votare, lideri 
PSD și PNL au făcut o vizită 
de curtuazie democrat-liberali- 
Icy, la sediul acestora din 
Deva. Președintele PNL Hune
doara, Mircia Muntean, îm
preună cu senatorul PSD 
Cosmin Nicula au stat la o 
cafea, cu câteva ore înaintea 
„domniei” de o noapte a lui 
Mircea Geoană, la sediul celor 
de la PD-L. Cum în seara ace
lei zile informațiile despre felul 
în care au votat românii cir cu- 
lay de la institutele de sondare

spre politicieni prin SMS-uri, 
probabil că cei doi politicieni 
au vrut să vadă cum arată la 
față „învinșii”.I

Decizia a fost, potrivit celor doi, 
una de bun simț și de respect față de 
contracandidații lor. „Am trecut pe la 
sediul PD-L cu o oră și jumătate înainte 
de aflarea exit-pol-urilor. Suntem arde
leni și în acest mod am decis noi să 
facem un final de campanie”, explică 
senatorul PSD Cosmin Nicula.

Șeful liberalilor hunedoreni este și 
el de aceeași părere. „A fost o decizie 
de bun simț și de respect față de 
contracandidații noștri. O viața întreagă 
m-am luptat ca alții să aibă o altă părere

decât mine. Acest lucru face parte din 
strategia mea. Domnului Inișconi i-am 
dat voie să își pună afișul pe balconul 
Primăriei Deva, iar celor de la PSD le- 
am cedat stâlpii pe care aveam eu pri
oritate să îmi pun afișe electorale, ca să 
își poată pune ei. Pe de altă parte, în 
orașe precum Hunedoara ori Petroșani, 
lumea interlopă face legea și îi atacă pe 
oamenii noștri”, spune Mircia 
Muntean. Respectul și bunul simț 
„ardelenesc” s-au materializat la sediul 
PDL în miștocăreli tipic dâmbovițene. 
Liderul liberal nu a contenit să-i ia „în 
balon” pe adversarii politici cu o 
aroganță demnă de un învingător, fie el 
chiar și prin alianță și pentru o singură 
noapte. Bunul simț și respectul de care 
vorbeau cei doi lideri' politici s-au

risipit atunci când Biroul Electoral 
Central a anunțat oficial rezultatul 
alegerilor din 6 decembrie. Social- 
democrații și liberalii și-au scos 
simpatizanții în stradă pentru a protesta 
împotriva unei fraude care - după

renumărarea voturilor nule - s-a 
dovedit a fi doar speculația unor învinși 
care nu știu să piardă.

Elena Matieș Iancău

• •Bugetarii hunedoreni rămân
eără prime de Sărbători

Instituțiile deconcentrate din 
județul Hunedoara vor 
funcționa în perioada Săr
bătorilor de iarnă după pro
gramul obișnuit Bugetarii 
vor avea parte doar de zilele 
libere prevăzute prin lege. 
Angajații la stat nu vor 
primi nici prime de Sărbă
tori

prima zi a anului viitor. Primăria Mu
nicipiului Deva își va desfășura pro
gramul normal de lucru. în ceea ce . 
privește plata impozitelor și taxelor, 
nu s-a stabilit încă ultima zi în care se 
fac încasări. în perioada 21-24 de
cembrie, la Primării vor fi primiți 
colindători de la școli și de la alte 
instituții.

Protecția 
Consumatorului 
fără zile libere

(OPC) va fi cel obișnuit. Mai mult, în 
zilele libere prevăzute prin lege toate 
apelurile vor fi redirecționate către 
numărul de telefon ăl comisarului de 
serviciu. Nu va fi organizat nici un 
eveniment festivei r/i vor fi acordate 
nici prime de sărbători. „Programul 
va fi normal, vom răspunde nevoilor 
cetățenilor chiar și în zilele libere prin 
lege. La telefon va răspunde comis
arul de serviciu. Nu avem sistem de 
prime, deci nu vom primi. Stăm rău 
și cu banii de salariu, așa că primele 
nici nu intră în discuție”, a declarat 
directorul OPC, Romi Cărmazan.

nevoie de 76 de miliarde de lei. Bani 
pentru prime sau al treisprezecelea 
salariu nu mai sunt, spfe deosebire de 
anii anteriori”, a spus directorul 
AJOFM, Vasile Iorgovan.

începe Salonul 
Artelor vizuale

Fără prime 
la Finanțe

5Instituțiile din județ vor avea 
program normal de Sărbători: con
form Codului Muncii, nu se va lucra 

prima zi de Crăciun, respectiv în

Programul de lucru Oficiului 
pentru Protecția Consumatorului

de
Nici angajații Agenției Județene

Ocupare a Forțelor de Muncă 
(AJOFM) nu se vor bucura de zile în 
plus față de cele prevăzute de lege, de 
prime sau stimulente nici atât„O să 
venim la lucru normal. Nu avem bani 
nici de prime, nici de nici un alt fel de 
stimulent. Trebuiesc găsite fonduri 
pentru indemnizațile de șomaj. Avem

Lipsa fondurilor 
anulează al 13-lea 
salariu

Nici angajații bugetarii de la 
Direcția Generală a Finanțelor Pub
lice sau Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara nu vor beneficia de zile 
libere în plus sau prime de la stat. 
„Programul de funcționare este cel 
normal. Prime nu o să primim. Nu se 
va da nimic din bugetul de stat. Poate 
dă Sindicatul, dar nu se știe nimic 
sigur”, a declarat Lucian Heiuș, direc
torul DGFP.

Irina Năstase

Devenii iubitori de artă sunt 
invitați mâine la vernisajul Sa
lonului Artelor Vizuale 
2009/2010, care se deschide la 
ora 18 la Galeria de Artă 
„Forma” din Deva. Expozanții 
sunt artiști profesioniști, membri 
ai Filialei devene a Uniunii 
Artiștilor Plastici din România. 
Astfel, pe simezele galeriei se 
vor putea vizualiza lucrări ce 
aparțin lui Mircea Bâtcă, Tiberiu 
Balasz, Ion Cârjoi, Maria Mier- 
toiu, Andrei Rosetti, Ana Maria 
Rugescu, loan Șeu și mulți alții.

-■f-Sfântul
Elena Matieș Iancău

Sfântul Mucenic Elefterie
Sfântul Mucenic Elefterie era din cetatea Romei. De 

mic a rămas orfan de tată și a fost crescut numai de mama 
sa Antia, care fusese învățată credința creștină de Sfântul 
Apostol Pavel. Copilul a fost dus de mama lui la episcopul 
Anichit și a învățat de la el Sfintele Scripturi. Anichit l-a 
rânduit în ceata clericilor; când a fost în vârstă de 15 ani 
l-a hirotonit diacon, la 18 ani preot, iar când a ajuns de 20 
de ani a fost făcut episcop al Ibricului. Pentru că învăța și 
propovăduia pe Hristos a atras pe mulți la credință; de 
aceea împăratul Adrian a trimis de l-a adus la el. Dus 
înaintea lui, sfântul a mărturisit că Hristos este Dumnezeul 
tuturor. La porunca împăratului a fost supus la chinuri pe 
care le-a îndurat cu seninătate. Sfătuit de prefectul Core-

mon, împăratul a făcut un cuptor, care avea țepușe 
ascuțite, de o parte și de alta. La rugăciunea sfântului către 
Dumnezeu, Coremon, umplându-se de Duh Sfânt a intrat 
el întâi în cuptor și a mărturisit că Hristos este Dumnezeu. 
Din cuptor a ieșit nevătămat și i s-a tăiat capul. A fost 
aruncat și Sfântul Elefterie în cuptor; dar s-a stins focul și 
a ieșit sănătos. Apoi a fost legat într-un car tras de cai 
sălbatici. Dezlegat de îngeri, sfântul a fost dus într-un 
munte înalt, unde trăia cu animalele sălbatice; aceste fiare 
se îmblânzeau când sfântul le vorbea cuvintele lui Dum
nezeu. împăratul a trimis ostași ca să-l prindă; dar sfântul 
i-a îndrumat la Hristos și i-a botezat. Odată cu ei au mai 
crezut în Hristos și alții ca la cinci sute. Dus la împărat a 
fost ucis de doi ostași. Mama lui, Antia, a fost ucisă și ea 
cu sabia pe când îmbrățișa și săruta pe fiul ei mort.

4



Potrivit legii angajatorul sau Inspectoratul Teritorial de Muncă au obligația de a
informa în termen de 15 zile de la constatare, Casa de Pensii cu privire la cazu
rile de cumul al pensiei cu salariul cu încălcarea legii.

4 Social
Marti, 15 decembrie 2009J 7

Pensionarii au ales, dar nu se știe ce
Cal omorât 
într-un accident 
rutier

Un cal aflat pe partea 
carosabilă a unui drum din local
itatea Geoagiu a fost accidentat 
mortal de șoferul unui autotur
ism. Polițiștii au fost informați 
telefonic prin servicjul 112 că ac
cidentul s-a produs pe Calea Ro
manilor.

Proprietarul autoturismului, 
Vaier C., în vârstă de 33 de ani, 
din județul Mureș, nu a mai putut 
evita animalul care s-a ivit în fața 
mașinii. Polițiștii au constatat că 
proprietarul calului lăsat ne
supravegheat este Arpad S., în 
vârstă de 46 de ani, din locali
tatea Geoagiu. Acesta a fost 
sancționat contravențional con
form Legii nr. 61/1991.

Zăpada face 
primele victime

Un șofer s-a izbit cu mașina 
frontal de un gard din plăci de 
beton, după ce a pierdut controlul 
direcției. Accidentul s-a produs 
acum trei zile pe DN 66A pe 
direcția de mers Petroșani-Lu- 
peni. Romeo M., de 24 de ani, nu 
și-a echipat autoturismul cu an
velope de sezon și nici nu a adap
tat viteza la condițiile de drum, 
șoseaua fiind acoperită cu 
zăpadă. în autoturism se aflau doi 
pasageri care au fost transportați 
la Spitalul Municipal Lupeni 
pentru a li se acorda îngrijiri 
medicale. Conducătorului auto i 
s-a întocmit dosar de cercetare 
penală, pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Nu a respectat 
culoarea 
semaforului

Un accident rutier s-a pro
dus în urmă cu trei zile în mu
nicipiul Deva, pe Calea 
Zarandului, în jurul orei 16:20. în 
urma impactului dintre cele două 
autoturisme implicate în acci
dent, o femeie în vârstă de 34 de 
ani din Simeria, a fost rănită ușor. 
Șoferul unui autoturism, Neculai 
N., de 53 ani, din Simeria, în 
timp ce conducea un autoturism 
pe banda 2, pe direcția de de
plasare Arad-Sibiu, la intersecția 
semaforizată cu Str. Mărăști nu a 
respectat semnificația culorii 
roșu a semaforului electric aflat 
în funcțiune și a intrat în coliz
iune cu autoturismul condus reg
ulamentar de către Octavian T., 
de 44 ani, din comuna Bretea 
Romană. Autorul accidentului 
are acum dosar de cercetare 
penală pentru vătămare corporală 
din culpă.

Maria Bulz

Până la data de 9 decembrie toți pensiona
rii care sunt și angajați în sistemul buge
tar au avut obligația de a-și exprima în 
scris opțiunea între suspendarea plății 
pensiei și încetarea raporturilor de 
muncă, de serviciu sau a actului de nu
mire în funcție sau să precizeze, dacă iau 
și alte pensii decât cea din sistemul public, 
pe care dintre ele o mențin în plată.

Potrivit Legii 329/2009, cumulul pensiei cu ven
iturile salariale de la stat poate fi realizat numai în 
situația în care pensia netă are un cuantum mai mic 
sau egal cu salariul mediu brut, care, pentru anul 2009 
este de 1.693 de lei. Până în prezent Casa Județeană 
de Pensii Hunedoara nu deține informații privind 
numărul celor care au fost puși în situația de a-și et- 
prima opțiunea pentru unul dintre veniturile de la stat,

deoarece, potrivit legii aceștia trebuiau să se adreseze 
în scris angajatorului care va trimite datele către Casă 
până în luna ianuarie. “Până în prezent nu s-au înreg
istrat solicitări de suspendare a plății pensiei. La 
nivelul județului estimăm că vor fi puține persoane în 
situația de a opta pentru unul dintre aceste venituri. 
Există riscul ca după centralizarea datelor să existe 
persoane care vor trebui să restituie banii încasați ca 
pensie”, spune Ionel Ciobanu, directorul executiv al 
CJP Hunedoara. Potrivit legii angajatorul sau Inspec
toratul Teritorial de Muncă au obligația de a informa 
în termen de 15 zile de la constatare, Casa de Pensii 
cu privire la cazufile de cumul al pensiei cu salariul 
cu încălcarea legii. Dacă vor exista și situații în care, 
din diverse motive, pensionarii nu optează pentru 
unul din cele două venituri, aceștia nu trebuie decât 
să retumeze sumele încasate necuvenit.

Cătălin Rișcuța

Grenadă pe Strada Păcii 
din Petroșani

O grenadă rămasă îngropată din timpul celui de al Doilea 
Război Mondial a fost găsită pe Strada Păcii, din municipiul 
Petroșani, în după-amiaza zilei de sâmbătă. Cel care a anunțat 
autoritățile prin serviciul 112, este Nicu C., de 27 de ani, din 
municipiul Vulcan.

Grenada a fost găsită de o echipă de muncitori care săpau 
în zona verde din fața unui bloc situat pe Strada Păeii, cu soopul 
de a amenaja o parcare. Echipa operativă care s-a deplasat la 
fața locului a constatat că grenada este defensivă și prezintă in
clusiv focosul.

Ca urmare autoritățile au izolat locul unde a fost 
descoperită grenada. Echipele Apărării Civile din cadrul I.S.U. 
Hunedoara au trimis personal specializat în vederea ridicării 
acesteia.

Furturi din supermarket
Furturile din magazine se intensifică în perioada 

sărbătorilor de iarnă. Agenții de pază dau pe mâna poliției din 
ce în ce mai multe persoane care încearcă să fure produse ali
mentare și industriale de pe rafturile marilor magazine.

Un exemplu în acest sens este al unei femei care, în urmă 
cu trei zil£* în jurul orei 17:53 a furat două parfumuri și produse 
alimentare dintr-un supermarket din municipiul Deva. în urma 
cercetărilor polițiștii au constatat că hoața a venit să își adune 
prada, tocrrrtii din comuna Hida, județul Sălaj.

„Prada” a fost recuperată în totalitate de către polițiști și 
restituită magazinului. La numai 20 de ani. Ana M. are dosar 
de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de furt califi
cat. Duminică după-masă, în jurul orei 16:32 o altă tânără a fost 
surprinsă de agenții de pază a unui magazin în timp ce încerca 
să fure produse cosmetice.

Mândra G., în vârstă de 27 de ani, din Deva, fura produsele 
respective pentru a le vinde ulterior la prețuri mult mai mici 
decât cele afișate pe rafturile magazinului.

Agenții de pază nu au putut decât să sesizeze poliția, care 
a recuperat și de această dată prejudiciul. Femeia s-ă ales cu 
dosar de cercetare penală.

L-au lovit cu ranga în cap
Două grupuri de tineri din municipiul Petroșani s-au luat 

la bătaie în urmă cu două zile, în jurul orei 20:30 pe Strada Gen
eral Dragalina. Conflictul a izbucnit spontan pe fondul con
sumului de alcool.

în urma incidentului stradal la care au participat 11 per
soane, un tânăr a fost dus de urgență la Spitalul Municipal din 
Petroșani unde a fost internat cu traumatism cranio-cerebral de
schis și plagă scalpată. El a fost bătut cu ranga. Victima este Se
bastian U., în vârstă de 24 de ani.

Tânărul a fost suspus unei intervenții chirurgicale. în urma 
cercetărilor, polițiștii au identificat trei persoane din grupul de 
agresori, care au fost duși la sediul poliției pentru interogatoriu. 
Ancheta continuă sub supravegherea procurorilor de la Parche
tul din Petroșani.

Maria Bulzi

Băsescu și Geoană au primit încă 15 voturi 
de la hunedoreni după încheierea alegerilor
în urma deciziei de vineri, 11 decem
brie, a Curții Constituționale privind re- 
numărarea voturilor nule de la turul 
doi al alegerilor prezidențiale, Biroul 
Electoral Central (BEC) a efectuat nu
mărătoarea celor 138.476 voturi anu
late la secțiile de votare din țară.

în urma renumărării, la nivelul întregii 
țări ău fost considerate ca valabil exprimate un 
număr de 2.137 voturi, dintre care 1.169 pen
tru Traian Băsescu și 968 pentru Mircea 
Geoană. Dintre cele 2.807 voturi declarate 
nule în județul Hunedoara, în urma operațiunii 
de renumărare au fost validate 17 voturi. Prin

urmare. Mircea Geoană a mai primit 12 voturi 
de la hunedoreni, iar Traian Băsescu doar 5 
Numărul de voturi revalidate din diver, 
județe ale țării arată că și la acest capitol 
diferențele dintre cei doi candidați au marje 
care respectă rezultatele obținute de competi
tori în acele județe. Cifrele indică nu gumai 
faptul că procentele obținute la alegeri au fost 
corecte, ci și că voturile n-au fost fraudate. Cu 
alte cuvinte, acestea devin adevărate micro- 
eșantioane, confirmând din punct de vedere 
statistic rezultatele obținute de cei doi 
candidați la nivel județean și național.

Cătălin Rișcuța
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Informațiile privitoare la contextul noilor descoperiri de la Baia de Criș, arată că acestea au aparținut 
unui complex cultic sau funerar megalitic, realizare străină Transilvaniei preistorice. Ele includ însă 

& acest areal în cercul larg al civilizațiilor megalitice cu forme de manifestare dintre cele mai celebre în 
Apusul Europei precum ansamblurile monumentale de la Stonehenge și Carnac.

Statuile de la Baia de Criș (II)
De-a lungul vremii în județul 

Hunedoara au fost descoperite unele 
dintre cele valoroase piese arheologice 
ale României. Printre acestea sunt și 
statuile găsite la Baia de Criș, piese 
;are reprezintă unele dintre cele mai 
importante realizări de artă plastică 
majoră datând din perioada preistorică 
de',Je teritoriul țării. Departe însă de a 
fi puse în valoare, ele au stat mereu în 
umbra unor descoperiri considerate mai 
spectaculoase sau mai strălucitoare.

Din nordul
Mării Negre
la Baia de Criș

Statui asemănătoare celor de la 
Baia de Criș au mai fost descoperite în 
estul Europei. Până în prezent, în zona 
tor) și nord-vest-pontică (Ucraina, 
Moldova) au fost semnalate cam 300 de 
statui antropomorfe, în vreme ce la vest 
de Marea Neagră (România, Bulgaria) 
sunt cunoscute în jur de 15 piese de 
acest tip. Pe teritoriul țării noastre au 
fost descoperite mai mult de 10 statui - 

hir grupate în două provincii is
torice: Transilvania și Dobrogea.

Astfel, în Transilvania, alături de 
eele patru piese de la Baia de Criș, a 
mai fost descoperită o statuie la Ciceu 
- Mihăiești (jud. Bistrița-Năsăud). Din

Concert de colinde și muzică sacră la Deva
Sfârșitul de săptămână al hu- 
nedorenilor a fost învăluit de 
rugăciune și cântec de slavă, 
mai mult ca oricare altă zi de 
veste an. Episcopia Hunedoa
rei, Centrul pentru conserva
rea și promovarea culturii 

Dobrogea provine cunoscuta stelă 
antropomorfă de la Baia - Hamangia 
(jud. Tulcea). De pe teritoriul Bulgariei 
sunt cunoscute câteva statui care provin 
din localitățile Ezerovo, Monastir, 
Placidol. Dintre piesele descoperite în 
nordul Mării Negre cele mai reprezen
tative sunt cele de la Belogrudovka, 
Natalievka, Kemosovka (Ucraina).

Țintele erau
aurul și sarea

Pe lângă o serie de deosebiri, anal
iza statuilor din estul Europei relevă

tradiționale au ales să-L laude 
pe Dumnezeu prin interpreta
rea de cântece bisericești și co
linde în concertul susținut 
duminică la Catedrala Orto
doxă „Sfântul Nicolae”, din 
Deva.

existența unor elemente figurative care 
sunt redate în mod constant. Vehicu
larea unor modele de origine nord- 
pontică în teritoriile din sud-estul și 
centrul Europei este pusă în legătură cu 
teoria indoeuropenizării. Potrivit aces
teia, pe parcursul mileniilor V-I1I 
înainte de Hristos, din întinsele stepe 
aflate în nordul Mării "Negre au pătruns 
valuri succesive de păstori indoeu- 
ropeni. Cele trei valuri de populație au 
produs modificări profunde în spațiul 
european, în urma acestora punându-se 
bazele unei noi structuri etno-culturale. 
Statuile descoperite în Transilvania la 
Baia de Criș, Gherla, Sărata, arată 
direcțiile de expansiune și teritoriile - 
țintă ale acestor populații, bogate în 
resurse minerale (aur, cupru, sare).

Statuile atestă 
mineritul preistoric

Spre deosebire de alte statui, 
piesele de la Baia de Criș au fost de la 
început puse în legătură cu mineritul și 
interpretate ca reprezentări ale miner
ilor sau zeități ale minerilor. La această 
interpretare au contribuit atât atributele 
figurate pe ele (sac - coș, topor - cio
can), cât și descoperirea lor într-o 
cunoscută zonă minieră. Se consideră 
însă că în perioada dinainte de epoca 
romană cea mai mare parte a aurului 
transilvănean provenea din spălarea 
nisipului aurifer. Stelele antropomorfe 
nu pot reprezenta un "culegător de aur", 
căci spălarea nisipului aurifer nu nece
sita transportul la distanțe mari, așa 
cum ar fi sugerat de existența sacului 
sau coșului din spatele personajului 
reprezentat. Nici toporul - ciocan nu 
este o unealtă utilă pentru practicarea 
unui asemenea procedeu tehnic. Cele 
două piese ar putea sugera, mai 
degrabă, practicarea mineritului în sub
teran. In plus, extragerea metalului din 
minereu necesită procese tehnologice 
complexe, ceea ce nu este cazul aurului 
provenit din spălarea nisipului acesta

Pentru că acest eveniment adună 
an de an coruri și grupuri cu calități vo
cale deosebite din toate regiunile țării, 
anul acesta organizatorii festivalului 
“Cu noi este Dumnezeu” (Episcopia 
Hunedoarei, Centrul pentru conser
varea și promovarea culturii 
tradiționale) au pregătit și un concert de 
colinde care s-a desfășurat duminică, la 
Catedrala Ortodoxă „Sfântul Nicolae”, 
din Deva.

„Lăudați-L că 
e mare Dumnezeu”

Concertul a primit o semnificație 
aparte prin prestația deosebită a celui 
mai mic component al grupului „Hune- 
dorenii”, Alexandru Pop, care a atras în 
mod special toate privirile și curiozi
tatea credincioșilor prezenți. El a inter
pretat cântecului bisericesc de slavă 
„Lâudați-L că e mare Dumnezeu”, 
potieleu cântat și la Marea Adunare 
Națională de la Alba lulia, la 1 decem
brie 1918.

în deschiderea concerului au cân
tat grupurile „Ion Ignaton” și

fiind mult mai pur. Totuși, posibilitatea 
practicării mineritului în subteran încă 
din această perioadă pare a fi dovedită 
de un topor - ciocan de minerit, diferit 
ca formă de cele figurate la brâul statu
ilor, găsit într-o galerie din masivul 
Caraci, unul dintre cele mai bogate 
zăcăminte aurifere din zonă. De
scoperirea piesei în galeria minieră de 
la "Adamul Vechi" reprezintă o dovadă 
a practicării mineritului în subteran încă 
din vechime. Toate acestea conduc spre 
ideea că în zona Brad - Baia de Criș a 
fost practicat încă din preistorie, în 
paralel cu procedeul spălării aluviunilor 
și mineritul în subteran, iar statuile 
antropomorfe de la Baia de Criș pot fi 
puse în legătură cu această activitate.

în ceea ce privește piesa prinsă la 
brâul statuilor aceasta este un tip de 
topor - ciocan cu două brațe, curbat, 
având tăișul aproape drept și ușor lățit, 
iar ceafa probabil cilindrică. Topoarele 
de acest fel sunt socotite drept arme. Pe 
statuile antropomorfe, ele apar asociate 
cu arcuri, pumnale, măciuci. Unii 
cercetători consideră însă că acest tip 
de topor - ciocan, cu calotă sferică, 
reprezintă o unealtă specializată pentru 
practicarea metalurgiei.

„Poienița”, de la Liceul „Decebal”. 
Aceștia au fost urmați de corul „Anas- 
tasis”, dirijat de părintele Paul Kladni, 
și „Buna vestire”, dirijat de maestrul 
Gelu Onțanu, care au participat și la 
ediția acestui an a festivalului „Cu noi 
este Dumnezeu”, clasându-se printre 
locurile fruntașe. Membrii corului „Sar- 
getia”, dirijat de Nicolae Icobescu, au 
adus credincioșilor din Catedrala 
ortodoxă „Sfântul Nicolae” un plus de

Transilvania 
în aria megalitică

Statuile descoperite la Baia de 
Criș aparțin manifestărilor specifice 
populațiilor migratoare stepice. 
Dovezile privind infiltrarea unor 
populații de origine stepică în spațiul 
intracarpatic sugerează datarea statuilor 
antropomorfe de la Baia de Criș în a 
doua jumătate a mileniului III înainte 
de Hristos. Informațiile privitoare la 
contextul noilor descoperiri de la Baia 
de Criș, arată că acestea au aparținut 
unui complex cultic sau funerar mega
litic, realizare străină Transilvaniei 
preistorice. Ele includ însă acest areal 
în cercul larg al civilizațiilor megalitice 
cu forme de manifestare dintre cele mai 
celebre în Apusul Europei precum 
ansamblurile monumentale de la Stone
henge și Carnac. Până când se va găsi 
cineva să le pună în valoare și să le 
includă în patrimoniul național, dată 
fiind importanța lor pentru istoria 
României, piesele de la Baia de Criș 
vor rămâne în continuare neștiute de ni
meni.

Cătălin Rișcuța

energie spirituală, completat în 
încheierea concertului de glasurile 
cristaline a grupului „Hunedorenii” de 
la Școala Populară de Arte - Deva, al 
cărui coordonator este profesorul lca 
Pop și care la cea de-a XVIII-a ediție a 
Festivalului “Cu noi este Dumnezeu” 
au fost premiați pentru originalitate și 
popularitate.

Georgiana Giurgiu
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Valerica Ianoși nu a fost niciodată o împătimită concursurilor de cântec popular, dar cu 
toate acestea nu a spus „nu " provocărilor. Mereu a fost apreciată și aplaudată, indiferent 
că a cântat în România sau peste hotare.

Artiștii, autenticul și viața lor

Valerica Ianoși Marian
Locuiește pe meleagurile hu- 
nedorene de 35 de ani și, de 
at&lo de unde vine, a adus cu 
ea cântecul - zestrea pe care 
spune că i-a dăruit-o hunul 
Dumnezeu. Prin cântec, Vale
rica Ianoși Marian reușește să 
transmită tuturor sentimentele 
ei de bucurie sau tristețe, 
amintiri, gânduri ori trăiri 
care îi umplu sufletul și viața 
de zi cu zi. Cântă de când se 
știe, însă nu îi place să spună 
cărp-a făcut carieră din cântec 
- poate din modestie.

Pentru ea, tradiția românească 
și cântecul „sunt atât de nobile și de 
pure, încât nu pot fi contrafăcute și 
nu pot primi altă conotație, nu au 

nițe și nu pot fi afectate de nici 
un regim politic”. Cântecul este ac
tivitatea artistică pe care o 
prețuiește nespus de mult și prin 
care dăruiește îndrăgosti ți lor de arta 
tradițională românească versuri și 
linii melodice așa cum erau odată.

„Cântecul 
este sufletul meu”

Cântăreața consideră me
leagurile comunei Râciu, unde s-a 
născut la data de 15 octombrie

1953, cele mai frumoase locuri de 
pe pământ. „Pentru mine, acel loc 
este binecuvântat de Dumnezeu. 
Este o comună din județul Mureș cu 
rezonanță istorică și încărcată de 
tradiție, așezată pe malului Comlo- 
dului (un afluent al Mureșului). 
Acolo s-a născut marele istoric și 
patriot român Gheorghe Șincai. Și, 
chiar dacă au fost momente în care 
am vrut să renunț la cântec, nu am 
făcut-o. Cântecul este sufletul meu. 
Este singurul care mă face să mă 
simt pe deplin mulțumită, iar făptui 
că publicul m-a încurajat mereu să 
continui în momentele în care eram 
descurajată, este încă un motiv pen
tru care nu am să mai încerc să 
renunț niciodată la cântec”, spune 
Valerica.

O familie cu tradiție

Valerica Ianoși Marian provine 
dintr-o familie care iubește și 
păstrează tradiția. Este singura fată 
în familie. Mama ei avea un bun auz 
muzical, dar nu îi plăcea să cânte, în 
schimb tatăl obișnuia să inter
preteze diferite melodii la clarinet, 
doar pentru plăcerea lui și a fami
liei. Cei trei frați au de asemenea 
înclinații artistice, fiind membri ai 
unor ansambluri și orchestre de 
renume: Ansamblului „Mureșul” 
din Târgu Mureș și „Rapsodia 
Călimanilor” din Harghita.

în 1974 Valerica a decis că 
locul ei este în Hunedoara și, după 
un examen greu, a fost admisă ca 
solistă a Ansamblului Hațegana. 

„După 35 de ani de când sunt aici 
pot să spun că sunt hunedoreancă. 
Am absolvit „Școala Populară de 
Arte” din Târgu Mureș după ter
minarea liceului, am venit la Hune
doara, m-am căsătorit și am 
continuat să cânt alături de Ansam
blul Hațegana”, a afirmat interpreta 
Valerica Ianoși.

La moara
din Lechincioara

Tradiția și obiceiurile locurilor 
natale sunt de neuitat pentru 
interpretă și ea își dorește ca acestea 
să nu sufere schimbări, fie din cauza 
trecerii timpului, fie a evoluției 
societății.

Obiceiurile de Sfântul llie sunt 
cele de care Valerica își amintește 
cu plăcere: atunci se întâlnea cu oa
menii din satele vecine și petrecea 
clipe minunate alături de familie și 
prieteni, în același timp având posi
bilitatea să își arate veșmintele mân
dre de sărbătoare. Locul îmbibat de 
tradițiile populare era, la marginea 
satului, moara de la Lechincioara. 
„Fiind mulți copii și adolescenți din 
toate satele vecine, ne întâlneam cu 
drag la moară și la târgul Sfântului 
llie, din 20 iulie, a cărui tradiție se 
păstrează și astăzi. Este o sărbătoare 
renumită, care la acea vreme se 
numea “Târgul de țară”. Oamenii 
veneau de departe, chiar și din 
munții Apuseni, cu scândură, var, 
linguri de lemn, doniți sau ciubere. 
La târgul-sărbătoare, tinerii și 
bătrânii, îmbrăcați în portul popular,

veneau de obicei cu mai mulți 
membri ai familiei și însoțiți de 
ceterași. Se așezau în grupuri, mân
cau merindele din staiță, făceau 
negoț și cântau pe ritmuri caracter
istic zonelor de proveniență”, a 
menționat artista.

îndrăgită aici 
și peste hotare

Valerica Ianoși nu a fost 
niciodată o împătimită concur
surilor de cântec popular, dar cu 
toate acestea nu a spus „nu” 
provocărilor. Mereu a fost apreciată 
și aplaudată, indiferent că a cântat 
în România sau peste hotare. „Cel 
mai important premiu dintr-un fes- 
tival-concurs pe care l-am câștigat 
a fost în perioada comunistă (1974), 
la aniversarea a 34 de ani a Repub
licii Socialistă România. Unul din
tre momentele de neuitat din viața 
mea de artist a fost în Turcia, unde 
la două festivaluri am cântat o 
melodie în limba lor și au fost atât 
de impresionați de prestația mea, 
încât toate ziarele de la acea vreme 
scriau de mine și de faptul că am in
terpretat cântecul mai bine decât 
solistul căruia îi aparținea melodia”, 
a precizat zâmbit interpreta.

Amintiri și gânduri 
regăsite în versuri

Repertoriul artistei cuprinde 
foarte multe cântece aparținând 
zonei folclorice natale, dar pentwj 
că este pe meleagurile hunedorene 

de mulți ani a simțit nevoia să își 
îmbogățească portofoliul melodic, 
astfel încât să îi mulțumesc pe toți 
cei care îi ascultă cântecele. Până 
acum, Valerica Ianoși Marian a 
reușit să ofere iubitorilor de folclor 
autentic și de muzică religioasă trei 
albume foarte apreciate.

Primul album este numit 
„Asta-i viața mea”, iar melodiile 
sunt din zona comunei Râciu. Al 
doilea album de succes al inter
pretei este denumit „Nădejdea mea” 
și cuprinde cântece religioase, iar 
cel de-al treilea album este „Șapte 
vieți, șapte păcate”, prin intermediul 
căruia Valerica a dorit să transmită 
ascultătorilor dorul de casă și de 
obiceiurile satului Râciu de 
odinioară. în prezent, artista 
lucrează la cel de-al patrulea album, 
care va avea melodii din mai multe 
zone ale țării. Noul album nu are 
încă un nume, dar artista îl dedică 
tuturor celor care încearcă să 
păstreze tradiția românească și celor 
care iubesc dintotdeaauna cântecul 
popular.

Valerica Ianoși Marian speră să 
aibă timpul și puterea necesare pen
tru a înregistra un album special 
pentru sărbătorile de iarnă, cu o 
parte din colinde pe care le știe, și 
să scrie o carte în care să destăinuie 
momente din viața ei de artistă, pre
cum și lucruri mai puțin știute de
spre cântecul și portul popular de pe 
meleagurile Râciului.

Georgiana Giurgiu

M K
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Comisia Europeană a învățat din experiența integrării Bulgariei și României să
nu mai stabilească o dată fixă pentru integrarea vreunei țări, înaintea încheierii
negocierilor de preaderare...

Bulgaria și România nu erau pregătite să adere la UE
Bulgaria și România nu erau pregătite să adere la 
UE, a declarat comisarul european pentru Extin
dere, Olli Rehn, adăugând că din această expe
riență, Comisia Europeană a învățat să nu mai 
stabilească o dată fixă de integrare înainte de în
cheierea negocierilor.

Rehn, care a fost desemnat pentru funcția de comisar 
pentru Afaceri Economice și Monetare, a subliniat că, la acea 
vreme, Comisia Europeană nu avea drept de veto în cadrul 
negocierilor de preaderare.

"Din acest motiv, în timpul președinției olandeze a Uni
unii Europene de atunci, am propus mecanismul de control și 
clauza care ar fi amânat aderarea, dacă era nevoie. Dar guver
nele bulgar și român au întreprins reforme serioase", a spus

Rehn într-un interviu acordat publicației belgiene „La Libre 
Belgique”.

Comisarul pentru Extindere a subliniat că nu ar putea 
afirma că toate procesele referitoare la aderarea celor două 
erau în ordine, dar a adăugat că situația s-a ameliorat în 2007. 
Potrivit lui Rehn, Comisia Europeană a învățat din experiența 
integrării Bulgariei și României să nu mai stabilească o dată 
fixă pentru integrarea vreunei țări, înaintea încheierii ne
gocierilor de preaderare, și să solicite criterii mai stricte în 
acest sens, așa cum este, în prezent, cazul Croației.

"Referitor la Turcia, nu putem deschide vreun capitol în 
cadrul negocierilor de preaderare, înainte de a ne asigura că 
legile privind libertatea de exprimare au fost complet refor
mate. Calitatea este mult mai importantă decât viteza", a de
clarat comisarul european.

Doi români sunt pe lista celor mai periculoși
infractori căutati în străinătate
Scotland Yard a publicat o listă cu cei mai periculoși zece infractori rfîutați în străinătate și care se 
ascund în Marea Britanie, între care se află și doi români, și le-a cerut britanicilor să informeze 
poliția în cazul în care îi observă.

Annise Parker e prima 
femeie primar 
cu orientare homosexuală

Y'AFD

Lista publicată de detectivii britanici include infrac
tori din Polonia, România, Lituania și Marea Britanie, 
căutați pentru crime, violuri, jafuri armate, răpiri, dar și 
crimă organizată.

„Sunt periculoși 
și trebuie să fie evitați"

între aceștia se află românul Neculai Mărgineanu, 
în vârstă de 49 de ani, suspectat că a bătut până la moarte 
un fermier, la 19 mai 1998, după ce a fost prins furând 
pe proprietatea acestuia. Mărgineanu este, de asemenea, 
bănuit că avea legături cu alți doi infractori, Mitcham și 
Enfield. Celălalt român căutat de Scotland Yard este 
Florin Dumitru, în vârstă de 22 de ani. Acesta este acuzat

de comiterea unui jaf în locuința unui om de afaceri bogat, în martie, pe care l-a amenințat cu o armă. El ar avea legături în 
l firmingham, potrivit detectivilor britanici.

Detectivul Dean Coyle, din cadrul unității pentru extrădări, a declarat că Scotland Yard îi suspectează pe toți cei zece 
infractori de pe listă că ar avea legături la Londra. "Mulți sunt periculoși și trebuie să fie evitați", a continuat el, cerându-le 
'i ilanicilor să anunțe poliția în cazul în care îl văd pe vreunul dintre acești infractori sau cred că știu unde locuiește, lucrează 
sau ce locuri frecventează. "Țările în care au fost comise faptele pentru care sunt căutați îi vor pe acești bărbați pentru a-i 
■imite în fața justiției și este în interesul Londrei să ajutăm la prinderea lor", a conchis detectivul.

Liderul suprem iranian 
avertizează liderii opoziției
Liderul suprem iranian ayatollah Aii Khamenei a averti
zat liderii opoziției să se distanțeze de protestatarii pe 
care îi acuză că acționează contra regimului islamic fon
dat de ayatollahul Khomeini.

Liderii opoziției Mir Hossein Mousavi și Mehdi Karroubi s-au 
văzut supuși unor presiuni crescânde de pe 7 decembrie când au fost or
ganizate demonstrații antiguvernamentale în care au fost distruse postere 
ale liderului revoluției islamice ayatollah Ruhollah Khomeini. Reprezentanți ai studenților au negat că ar fi distrus sau in
cendiat fotografii ale ayatollahului.

"Cei care strigă sloganuri în numele poporului (lideii opoziției), își înalță fotografiile și discută cu ei cu respect sunt în 
punctul exact opus Imamului (Khomeini), revoluției și islamului", arăta Khamenei la televiziunea de stat.

"Când vedeți acest lucru, dați-vă la o parte", cerea acesta liderilor opoziției și candidaților învinși la prezidențiale 
Mousavi și Karroubi, pe care i-a descris ca "foști frați".

„Protestul este datoria noastră religioasă și revoluționară”
,Și alți lideri iranieni au denunțat acțiunile demonstranților, printre care și fostul președinte și influent preot Akbar 

Hashemi Rafsanjani, apropiat opoziției, care a condamnat puternic insultele contra lui Khomeini "indiferent de motiv și in
diferent din partea cui". Suporterii opoziției au organizat noi mitinguri antiguvernamentale pe 7 decembrie, când sloganurile 
au devenit mai radicale, iar loialiștii au efectuat și ei contrademonstranții împotriva "insultării "lui Khomeini.

Fostul președinte Mohammad Khatami, reformist și figură importantă a opoziției, a criticat autoritățile pentru alimenta
rea unor asemenea manifestări. „Asemenea chestiuni tulburătoare sunt rezultatul acelor confruntări nepotrivite și arestări și 
acuzații nedrepte contra figurilor publice. Protestul este datoria noaștră religioasă și revoluționară" .

Khamenei a mai acuzat puterile occidentale că au instigat tulburările postelectorale și arăta liderilor opoziției că "ar 
trebui să realizeze că ceva nu este în regulă cu ei când liderii din SUA, Franța și Marea Britanie îi susțin".

Eveniment istoric în viața politică americană. Al patrulea 
oraș, ca mărime, din Statele Unite, Houston, și-a ales un pri
mar cu orientare homosexuală mărturisită. Este vorba de o 
femeie, Annise Parker, care a câștigat alegerile de sâmbătă cu 
aproape 54% din voturi.

I

în vârstă de 53 de ani, Annise Parker deținea, până acum, funcția 
de controlor financiar al primăriei. Ea nu și-a ascuns niciodată ori
entarea sexuală, ci, dimpotrivă, și-a început cariera politică, acum 
aproape trei decenii, ca activistă pentru drepturile lesbienelor. Aceasta 
nu a împiedicat-o să fie aleasă, din partea democraților, în consiliul 
municipal, iar acum în cea mai înaltă funcție a orașului. "Am recunos
cut întotdeauna că sunt homosexuală; aceasta face parte din CV-ul pe 
care îl prezint în mod public, dar este doar un element din întregul pa
chet", a declarat Annise Parker.

Ea s-a confruntat la alegeri cu un coleg de partid, avocatul de cu
loare Gene Locke. Acesta nu a adus în discuție orientarea ei sexuală, 
dar grupările dreptei tradiționaliste au intervenit și au făcut din această 
chestiune tema centrală a campaniei. Nu au lipsit nici atacurile murdare 
pe care candidata le-a înfruntat cu seninătate. "Houston este un oraș 
multirasial,.multicultural, internațional și cred că alegerea mea va trim
ite întregii lumi mesajul că Houston este un oraș care poate face sur
prize", a spus Parker.

Annise Parker și-a sărbătorit victoria împreună cu partenera sa și 
cei trei copii adoptați. în ciuda controversei, scrutinul nu i-a pasionat 
pe localnici: mai puțin de 17 la sută dintre alegători au făcut efortul de 
a se deplasa la secțiile de votare. Alte câteva orașe americane și-au ales 
deja primari homosexuali, dar, cu peste două milioane de locuitori, 
Houston este de departe cel mai mare.
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Vedetele au scăzut tarifele
r

le sărbători
e obicei, cântăreții și cântărețele trag din greu în timpul anului, așteptând cu mare nerăbdare Crăciunul și Reve- 
onul, când își scot „pârleala” cu vârf și îndesat. Nu însă și de această dată!

Sărbătorile de iarnă ale lui 2009 se anunță de-a dreptul sărăcăcioase pentru interpreții din țara noastră. Conștiente că, dacă cer 
ea mult, riscă să rămână fără niciun ban, patru dintre frumoasele muzicii autohtone au scăzut drastic tarifele. Decât deloc, măi 
ne puțin! Pe acest principiu a mers și Andreea Bănică. Dacă, anul trecut, onorariile artistei se.ridicau la 4.000 de euro, fosta 
imponentă a trupelor Exotic și Blondy s-a văzut nevoită să coboare ștacheta la 2.500 de euro. Acesta este și cazul focoasei Anna 
esko. în 2008, starleta basarabeancă dormea mulțumită în prima zi a noului an. Acum, însă, va trebui să se mulțumească doar cu 
200 de euro. Asta dacă organizatorii nu vor tăia și ei! Situația nu este prea roz nici pentru Delia Matache și Andra. Cele două 
tiste au trebuit să renunțe la 50% din pretenții, stabilind tarifele la 2.000 de euro. Și, să nu uităm, soția lui Cătălin Măruță are, 
>nform părerii majorității, cea mai bună voce din țară.

Dar tot degeaba! Există totuși și cântărețe cu care recesiunea a fost ceva mâi indulgentă. Pentru spectacolele de Crăciun și de 
evelion din 2008, Daniela Gyorfi primea 2.000-2.500 de euro. Acum, interpreta cere ceva mai puțin, dar nu cu mult - 1.800 de 
iro. Semn că, fie criza cât de rea, manelele rămân la mare căutare în țara noastră.

Penelope Cruz
și ascunde viața amoroasă

ctrița câștigătoare a premiului Oscar Penelope Cruz, despre care se crede că este logodită 
i Javier Bardem, susține că refuzul său de a-și discuta viața amoroasă este menit să-i prote
ze relația cu actorul spaniol. "E evident faptul că sunt într-o relație. Și motivul pentru care 
'â. vreau să vorbesc despre aceasta este pentru a o ocroti, deoarece este importantă pentru 
ine. E simplu ", a declarat ea.

Astfel, când a fost întrebată despre inelul pe care-1 poartă pe inelar, actrița spaniolă în vârstă de 35 de 
ii a rămas neclintită. "Acesta e un lucru pe care vreau să-l păstrez pentru mine, mulțumesc", a spus ea.

De asemenea, Cruz a declarat că nu s-a simțit niciodată sub presiune atunci când vine vorba de 
^sătorie. "Știu că poate suna ciudat, dar în familia mea nimeni nu mi-a inoculat idea că trebuie neapărat 
te căsătorești, așa că nu m-am gândit prea mult la asta. în final, toți vrem să fim fericiți, nu? Cu toții 

em același lucru, dar avem moduri diferite de a le atinge", a concluzionat ea.

Au negat zvonurile că Penelope Cruz ar fi însărcinată

în luna octombrie, o sursă apropiată celor doi actori a declarat că urmează să se căsătorească. Nu au 
ist date publicității alte detalii despre această logodnă sau despre ceremonia de nuntă, iar purtătorii de cu- 
int ai celor doi actori nu au confirmat aceste informații. Totodată, apropiații celor doi artiști au negat 
/onurile că Penelope Cruz ar fi însărcinată. Speculațiile despre sarcina actriței spaniole au început să cir- 
île în presă la începutul verii, iar aceste zvonuri au atins apogeul în urmă cu o lună, după ce cuplul a fost 
izut ieșind dintr-o clinică de planning familial din Madrid.

Matt Damon se pune pe slăbit
Actorul american Matt Damon și-. 

a dat seama că trebuie să reintre în 
formă și să piardă câteva kilograme 
după ce fiica sa vitregă l-a poreclit 
"Matty Fatty" (Matty cel grăsuț).

Starul hollywoodian a adunat 
câteva kilograme pentru recentul său 
rol din "The Informant!" și pentru a-1 
juca pe Francois Pienaar, căpitanul 
echipei de rugby a Africii de sud, în 
noul film al lui Clint Eastwood movie, 
"Invictus".

Damon a mărturisitcă nu a realizat
cât de mare se făcuse după ce terminase filmările pentru "Invictus", fiind 
convins să hainele sale intraseră la apă.

Nici măcar o remarcă discretă din partea soției sale, Luciană, nu a fost 
suficientă pentru a-1 trimite la sală. "Soția mea crede că am o boală opusă 
anorexiei - mă uit în oglindă și am impresia că arat minunat", a declarat 
Damon. "Trebuia să mergem la o petrecere și eu să mă îmbrac într-un cos
tum. Am tras haina pe mine și m-am gândit: «Ce ciudat, costumul meu s-a 
micșorat». Așa că am pus un altul - și același lucru. Al treilea - la fel. Așa 
că i-am spus soției mele: «Iubito, curățătoria pe care o folosim nu e bună", 
a spus el.

„Prințesa și Broscoiul” 
este pe primul loc 
în Box Office-ul american

Sărbătorile se apropie și acest lucru se 
vede în Box Office-ul american. Cu părinții 
de mână, cei mici s-au îngrămădit vineri 
seară în cinematografe, spre marea bucurie 
a celor de la Disney, al căror film de 
animație, „Prințesa și Broscoiul”, a reușit 
să urce pe primul loc în topul încasărilor.

Cu o distribuție din care fac parte și 
românii Alexandru Georgescu și Emilian 
Mincu, povestea afro-americancei Tania și 
a batracianului Lawrence, ale căror voci

sunt asigurate de Anika Noni Rose și de Bruno Campos, a obținut 7.200.000 
de dolari din vânzarea de bilete la debutul pe marele ecran. Fostul lider al 
clasamentului, filmul „The Blind Side” a căzut pe poziția secundă, cu 4,7 
milioane de dolari, însă marea surpriză se numește „Invictus”. Drama 
produsă de Warner Bros â dezamăgit total, nereușind să strângă mai mult 
de 2.900.000 de dolari, la chiar debutul în cinematografe. Dar, până și 
marele Clint Eastwood poate da greș...
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Case/ Garsoniw apartamente

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Gcoagiu Băi, preț 14.500 
curo, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Tcodolitc, microscoapc, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

/ând apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la- 
nin„«, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
>cci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugăreni, Deva (per
soană fizică). Tel. 0758.063.622.

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.

/ând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 curo, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
136.403.

Vând pantofi de femei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 Ici, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

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.

/ând urgent două casc în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
Irumul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 curo. Tel. 0744.549 312; 
1254.217.553.

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.

/ând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota- 
itatc, localitatea Simcria. Preț 80.000 lei. Informații la Aicea Ncptun, 
>1. 35, sc. C, ap. 30. Deva.

înetomeri

nehiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dcccbal, bl. J, parter, suprafața 
ic 52 mp.TcI. 0726.191.954.

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 1.1, l.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

închiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp,4n Deva, pentru producție 
>au depozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

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

cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen-
- wlcvă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

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

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare de funcționare, cu ace de rezervă și 
plăci muzică de jazz, clasică, șlagăre internaționale. Tel. 0722.142.458, 
Deva.

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.

/ând minibus Volkswagen, 8*1 diesel, an de fabricație 1990, stare bună, 
iunt persoană fizică. Preț 2.000 curo. Tel. 0728.308.583.

Vând țuică 38 grade, preț 15 lei/litru. Tel. 0720.880.751, 0254.262.717.

/ând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
lirbag, radio/cd, servodirccțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
:uro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11 ;00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

/ând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
,AR0”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

/ând Renault Mcganc, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full 
jptions, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
J254.262.717.

/ând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TDI, an fabricație 2003, 
118.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 
7.500 curo; tel. 072b.l41.632, 0254.260.909.

’reparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
luncdoara, Orăștic. Tel: 0740.247.383.

2aut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
nteresatc; 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
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SC BILLA ROMANIA SRL cu sediul în local
itatea București, Str. B. Văcărescu, nr. 154-158, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Magazin 
“BILLA”, situat în localitatea Hațeg, str. Piața 
Unirii, nr. 2, jud. Hunedoara.

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

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

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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
I
I
I

I

I

•
I
I

ANUNȚ PUBLIC

Bonus: __________________

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă 
gratuit la alegere: spațiu publicitar alb-negru, di
mensiunea 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.

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara 
și SC TED INTERNAȚIONAL 2000 SRL titular 
al proiectului, anunță depunerea documentației 
tehnice în vederea obținerii acordului de mediu 
pentru obiectivul “Extindere magazin desfacere, 
spații de depozitare și atelier mecanic cu spălătorie 
auto”, situat în Baru, județul Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. 
Hunedoara, din Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, de 
luni până joi (8 - 16:30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi de
puse în termen de 10 zile lucrătoare de ia data 
publicării anunțului.

! (text maxim 50 de cuvinte)—————
I
! Nume...........................................Prenume.........................................
: Strada................................................. Nr.......Bl............... Sc............
• Ap......Localitatea.................................. Județul...............................
! C.I. seria.................nr........................................................................
! Eliberat de..................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.I ■
j Semnătura

i Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
! răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
! stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), Ia chioș- 
! cui de lângă Deva Mal! și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
! tară.
• Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme ia 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-
• 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 cu fundal: 7 lei.

http://www.consultinganka.ro


Naționala de handbal feminin a României ocupă locul patru în grupa a H-a principală, 
cu 6 puncte, după meciul, de duminică, cu Spania, scor 25 - 26 (12 - 14), și a ratat accesul 
în semifinalele competiției.

Sport
Marți, 15 decembrie 2009

Gavrilescu: “România atât 
a putut la acest turneu final”

Președintele CS Oltchim, loan Gavrilescu, s-a declarat deza
măgit de eșecul naționalei de handbal feminin a României 
în fața Spaniei (25 - 26), din grupa principală a CM din 
China, care a ratat prezența în semifinalele turnelului, pre
cizând că "atât s-a putut".

"Sunt supărat, normal, mă așteptam la mai mult, mă așteptam la medalii. 
Concluzia mea este că România atât a putut la acest turneu final. Nu s-a atins 
vârful de formă așa cum se preconiza și atât s-a putut. în opinia mea, echipa 
a făcut un singur meci bun, mai bine spus o singură repriză bună, în partida 
cu Ungaria, formație ce apoi a remizat cu Spania, ceea ce noi nu am reușit. 
Nu pun la socoteală meciurile cu Tunisia, Chile, Japonia sau China pentru 
că era diferență mare de valoare", a spus președintele CS Oltchim.

"Sunt multe de analizat, multe ratări de la 7 metri, multe pase greșite, 
lipsă de concentrare, joc deficitar cu pivotul, finaluri gestionate prost. Din 
păcate aceasta este realitatea, ne-am așteptat la mai mult dar nu avem ce face. 
Nu știu dacă din punct de vedere al Oltchimului este îngrijorător sau nu, vom 
analiza în perioada următoare", a precizat Gavrilescu.

Naționala de handbal feminin a României ocupă locul patru în grupa a 
Il-a principală, cu 6 puncte, după meciul, de duminică, cu Spania, scor 25 - 
26 (12 - 14), și a ratat accesul în semifinalele competiției.

Ultimele meciuri din faza grupelor principale se vor disputa astăzi, 
România urmând a întâlni naționala Coreei de Sud, Ungaria pe China și 
Spania pe Norvegia, dar indiferent de rezultate, România nu mai poate accede 
în semifinale.

pentru nunți botezuri seu alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat

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

Boloni a refuzat să vorbească despre viitorul 
său la Standard
Tehnicianul echipei Standard Liege, Ladislau 
Boloni, a recunoscut, după eșecul suferit de 
echipa sa, cu lanterna roșie a campionatului 
belgian, Roulers (0-1), că elevii săi au avut o 
evoluție modestă, dar a refuzat să vorbească de 
viitorul său la formația din Liege, potrivit La 
Derniere Heure.

"Spunem că suntem ambițioși, că vrem să câștigăm 
totul. Totuși, acestea sunt doar vorbe în vânt, dacă nu reușim 
să le traducem în fapte. Nu pot scoate nimic pozitiv după 
acest joc. La meciul contra echipei AZ Alkmaar comporta
mentul echipei și performanțele sale s-au dovedit extrem de 
bune. Cu Roulers însă, nu am eliminat nici oboseală mentală, 
nici cea fizică ce a rezultat după acea seară pozitivă", a punc
tat Boloni.

După eșecul de sâmbătă, Standard Liege se află pe locul 
șapte (26 de punte), la 18 puncte de ocupanta primului loc a 
campiontului, Anderlecht Bruxelles, iar Boloni precizează 
că, pentru moment, titlul de campioană nu se mai poate lua 
în discuție. "în situația noastră actuală, alte probleme cer 
toată atenția noastră. Multe alte probleme", a punctat 
antrenorul român. întrebat de jurnaliștii belgieni dacă se teme 
de postul său pe banca tehncă a echipei din Liege, Boloni a 
răspuns: "Lăsați-mă în pace".

Cotidianul La Derniere Heure se întreabă, în ediția sa

on-line, dacă Boloni mai este capabil să mai rezolve acesta 
situație în care se află Standard, cerând conducerii clubului 
să ia măsuri "pentru a opri acest abces". "Antrenorul mai 
poate reaprinde focul? Conducerea trebuie, extrem de rapid 
să ia măsuri pentru a stopa acest abces. Boloni nu mai pare 
nici chiar iritat, ci pare copleșit aflat în dificultate, dar și puțir 
resemnat", noteză publicația citată.

Jarno Trulli și Heikki Kovalainen, piloții echipei 
de Formula 1 Lotus pentru sezonul viitor

Italianul Jarno Trulli (foto) și finlandezul Heikki 
Kovalainen vor fi piloții echipei Lotus pentru se
zonul 2010 al Formulei 1, conform anunțului 
făcut la Kuala Lumpur. Fairuz Fauzi, din Malay
sia, a fost desemnat cel de-al treilea pilot.
In vârstă de 35 de ani, Trulli a pilotat pentru 
Toyota în ultimele cinci sezoane. El a câștigat în 
2004 Grand Prix-ul de la Monte Carlo. Italianul 
a debutat în Formula 1 în 1997.

Kovalainen, în vârstă de 28 de ani, a evoluat în aces 
sezon la McLaren, de unde a plecat după ce a fost adus campi 
onul mondial Jenson Button. El a disputat 52 de Grand Prix 
uri, reușind să se impună la cel al Ungariei din 2008.

O echipă ce va purta numele Lotus va evolua în Formuk 
1 pentru prima oară din 1994, după ce a primit al 13-lea loc 
pentru sezonul viitor, devenind a patra formație nouă în Cam
pionatul Mondial din 2010, alături de Campos Grand Prix 
Manor și USF1, informează BBC. Lotus, care a concurat în F1 
din 1958 până în 1994, a primit locul în Fl în fața echipelo 
BMW Sauber și Epsilon Euskadi în urma unui proces d< 
selecție intensivă efectuat de către FIA. Echipa Lotus are îi 
palmares șapte titluri la constructori și șase titluri la piloți.
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