
g
pag. 6

O

Curafeaia 
de primăvară 
a început și pe 
Râului Strei

pa#. 5

S Geografii lin 
România s-au 
reunit la Brad

I Biblio^ c ă J’ I-' «țț 
..0Vln OLNSUSUrtUO

g Curs Valutar g|Nr. I:’
Cover Story Q pag. 7

ELR - Euro: 4,0682
L SD - Dolarul american: 3,0410 
100HEF- lOOEorinți: 1,5357

X il - Gramul de aur: 107,3184

Sursa: B.XR

g Din cuprins

Parcul colegiului din Brad 
a prins din nou „glas”

Videanu a promis investiții 
de 100 de milioane de euro 
în mineritul Vii Jiului

Tragedie în Cristur: medicul 
veterinar din localitate
s-a sinucis KB3EO

Din nou egal în deplasare

g SOCIAL pagSQ
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Editorial
de Bogdan Barbu

Miorița
în varianta sârbească

Atâta s-a tot bătut monedă pe 
mioritismul poporului nostru, încât românul 
chiar a ajuns să creadă ce se spune despre 
el, cu bune și rele. Că acest spirit al 
resemnării îi este propriu și reprezintă de 
fapt o calitate (1), că e mai bine să lași răul 
să te calce în picioare decât să i te opui. 
Lehamitea de a face ceva a fost deghizată 

în falsă atitudine de detașare, ba chiar una 
de superioritate: vezi, Doamne, ciobanul 
român transcede spiritual moartea, o mută 
într-un plan care nu are nimic de-a face cu 
realitatea imediată; ba mai mult, face din ea 
un fel de sărbătoare, o nuntă unde mai că 
nu cheamă toate rudele, cu dar și cu stri
gare...

întâlnim la tot pasul în România oa
meni cărora li s-a făcut o nedreptate: de 
către autorități locale sau naționale, de către 
șefi ori patroni la serviciu, de către vecini 
sau rude acasă. Ei bine - adică rău! -, acești 
oameni renunță la un moment dat, mai de
vreme sau mai târziu, la a-și căuta drep
tatea. Se împacă cu lucruri extrem de grave, 
trec mai departe în viață cu traume ori 
pagube materiale. Mai mult, fapt mai trist 
poate decât nedreptatea în sine, încearcă să 

se convingă de propria superioritate în 
situația dată (vorba „cel deștept cedează” 
am auzit-o de nenumărate ori, din păcate!). 
Adică, superior ar fi cel care rabdă să i se 
dea în cap, după „logica” mioritică...

Un popor pe care eu îl stimez dincolo 
de,cuvinte este poporul sârb. Pentru că s-a 
descurcat în al doilea Război Mondial fără 
ajutor, pentru că în Războiul Rece au rămas 
neutri între NATO și Varșovia, pentru că au 
știut să își facă un nivel de trai incomparabil 
cu al nostru, pentru că au știut să spună NU 
americanilor când li s-a ciuntit țara - in
diferent de costuri. Imaginați-vă, în locul 
ciobanului mioritic, pe un sârb căruia i se 
spune că doi indivizi vor să îl omoare: îl 
vedeți resemnându-se? sau punând mâna pe 
pușcă, cuțit ori topor și ducându-se să-i 
caute pe respectivii??!
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►•M 3 Deva - Sânt uimim
■ — ► D\ 7 Mintia - Săcămaș
~ ► D\ 7 Ilia - Gurasada - Zam
O ► DN 68A Săcămaș - Dobra

► DN 7 Mintia - Velei
I — ► !» 7 Vețel - I.eșnic

► DN7 I.eșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DIN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► l'ricani pe DN 66A
► Petroșani

Calendar
Ț greco-catolic
Sf. ep. Marcu al Aretusei, 
d. Chirii și cei împreună 
cu ei

romano-catolic
\JSf. Eustasie, abate

de ciuperci

Ingrediente:

I ceapă, 500 gr. ciuperci, 2 lin
guri de făină, ulei, apă, 
pătrunjel verde.

Mod de preparare:

Ceapa se curăță și se taie 
julien, se pune la călit cu puțin 
ulei. Când este puțin moale se 
adaugă ciupercile tăiate felii și 
se călesc cu ceapa, se pune un 
capac și se lasă 10 minute.

Dacă s-au fiert se 
condimetează după gust și se 
pune pătrunjelul tăiat mărunt. 
Făina se amestecă cu apă până 
iese un amestec de consistența 
smântânii, se toarnă peste ciu- 
peci și se lasă la fiert 5 minute.

Se poate subția cu apă în 
caz că se îngroașă prea tare.

Poftă bună!^

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
«pi rece 8254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929 j
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

-■ț-Sfăntul Zilei
Pomenirea sfinților mucenici Marcu, episcopul Aretuselor,
Chirii diaconul și mulți alții împreună cu ei

Sfântul Marcu, episcopul Are
tuselor, a trăit pe vremea împăratului 
Constantin cel Mare. Plin fiind de 
dumnezeiască râvnă a dărâmat la 
pământ multe temple ale idolilor și a 
zidit nenumărate biserici. Când, după 
Constantin cel Mare, în fruntea 
împărăției a venit Iulian Apostatul, iar 
credința în idoli a fost ridicată din nou 
la mare cinste, a avut de suferit nu 
numai sfântul Marcu, ci și mulți alții, 
care luaseră parte la dărâmarea tem

plelor idolești. La început sfântul 
Marcu s-a ascuns de cei ce îl căutau; 
dar înțelegând că unii dintre 
credincioși erau prigoniți pentru el, a 
venit și s-a predat lor. Iar ticăloșii 
aceia de păgâni luându-1, l-au 
dezbrăcat și după ce i-au acoperit 
trupul de răni, l-au aruncat în niște 
locuri pline de murdărie. După 
aceasta l-au scos de acolo și l-au dat 
pe mâna unor slugi, ca să-1 înțepe cu 
andrelele. Apoi i-au acoperit tot trupul 
cu saramură și în cele din urmă 
ungându-1 cu miere, l-au ridicat în aer 
cu niște frânghii, în toiul verii, ca să 
fie ars de razele soarelui care cădeau 
asupra capului și trupului său gol cu 
desăvârșire, în arșița cea mare a 
prânzului, și să fie hrană viespilor și 
albinelor. In tot timpul cât a pătimit 
acestea însă, Sfântul a răbdat cu tărie, 
nu numai din pricina evlaviei lui, ci și 
pentru ca să nu se mai dea chinuito
rilor lui și alți bani pentru zidirea din 
nou a templelor idolești dărâmate. 
Biruind cu gândul său, a biruit și cu 
fapta. Căci, văzându-1 toți că suferă 
chinurile cu bărbăție și cu putere, 
păgânii din jur în cele din urmă s-au 
schimbat și au învățat prin pocăință 
credința cea adevărată.

Tot pentru îndrăznirea de a 
sfârma templele idolești, un lucru 
asemănător cu acesta s-a întâmplat și 
în Fenicia. Aici, un diacon, anume 
Chirii, din dragostea de adevăr 
îndrăznind să doboare la pământ niște 
statui de ale idolilor, a fost prins și i 
s-a despicat pântecele, scoțându-i-se 
măruntaiele și fiind lăsat așa, ca să fie 
văzut de toți. Și se zice că ticăloșii 
aceștia bătându-și joc de ficații lui și- 
au primit răsplata bine meritată, căci 
le-au căzut dinții, limba li s-a topit în 
gură și au pierdut puterea vederii.

Dar cine ar fi în stare să 
povestească, precum se cuvine, chin
urile suferite în Ascalon și Gaza de fe
meile fecioare și de bărbații cei 
sfințiți, cărora spintecându-li-se pân
tecele și umplându-li-se măruntaiele 
cu orz, au fost puși în troacele por
cilor spre mâncare?

Acestea au fost faptele păgânești 
ale împărăției lui Iulian și ale celor de 
sub poruncile lui. Dar cei ce au 
pătimit, în locul chinurilor de aici, au 
dobândit fericirea cea nesfârșită; pe 
când lucrătorilor nedreptății li s-a 
pregătit pedeapsa focului și chinul cel 
veșnic.

horoscop

Cu toate că de obicei ești mai re
ținut, acum îți exprimi liber senti
mentele în fața partenerului de viață.
Evită să bei prea multă cafea și să fumezi ex
cesiv.

îți place să cucerești și să fii cu
cerit. Cei singuri se lansează într-o 
aventură. Dacă ai o relație, atunci
acorzi întreaga ta atenție partenerului de viață. 
Arunci banii pe fereastră.

Este destul de dificil să conciliezi 
viața de familie cu profesia. în plus, 
cei dragi nu par să te înțeleagă și îți
fac reproșuri. Ai așteapta puțin, în curând lu
crurile se vor aranja de la sine.

Ai grijă să nu provoci gelozia 
partenerului de viața și să te gândești 
cu atenție înainte de a face ceva.
Unele persoane apropiate vor încerca să te 
convingă să faci o afacere riscantă.

în cuplu se instalează buna înțe
legere. Trasează o linie între proble
mele socio-profesionale și viața
privată. Echilibrează lucrurile. In domeniul fi
nanciar dă dovadă de rigurozitate în gestic 
rea contului. Verifică să ai plătite toate tax. ..

în momentele petrecute alături de 
partener nu te lăsa antrenat în discuții 
lungi care pot lua o turnură neplă
cută. Astăzi ai șanse mari de succes, mai ales
în ceea ce privește banii.

29 martie
de-a lungul timpului

1461: Războiul celor două roze: bătălia de la Tutonc
- Eduard de York o învinge pe Margareta de Anjou și 
devine regele Eduard al lV-lea al Angliei

1599: Cardinalul Andrei Bathory a devenit principe 
al Transilvaniei

1830: Conform Tratatului de pace ruso-turc de la 
Adrianopol, au început lucrările Comisiei pentru delim
itarea granițelor dunărene dintre Principatele române și Im
periul otoman

1881: Ba Teatrul Național din București, are loc pre
miera piesei Sânziana și Pepelea, feetie națională de Vasile 
Aleesandri
- i 1945: Ministrul de Justiție, I.ucrețiu Pătrășcanu, a 
semnat dccrctul-lcgc pentru purificarea administrației pub- 
■Jiee. Dromulgat de rege în aceeași zi.
“ 1973: Războiul din Vietnam: ultimii soldați americani
•Srăscsc sudul Vietnamului.

2004: Șapte țări din Europa de Est, printre care și 
rfcmânia, devin membre oficiale ale NATO.

S-au născut:
1815: Costache Caragiale, dramaturg și aetor român, 

primul director al Teatrului Național din Craiova (d. 1877)
1878: Elena Farago, poetă româncă (d. 1954)
1912: Caius lacob, matematician român, membru al 

Academiei Române, al Societății matematice franceze (d. 
1992)

1943: John Major, politician britanic
1961: Florin Segărceanu, jucător și antrenor român 

de tenis
1962: Dan Bittman, cântăreț român (Holograf)

Comemorări:
1772: Emanuel Swedenborg, filosof și om de știință 

suedez(n. 1688)
1870: Paul-Emile Bona, consul, arheolog Irancez (n. 

1802)
1938: Constantin Isopescu-Grecul, jurist român, 

politician implicat activ in lupta pentru făurirea statului 
național unitar român (1918) (n. 1871)

1952: I.A. Bassarabescu, prozator român (n. 1870)
1996: Mircea Herivan, eseist și scriitor român (n. 

1930)

îți arăți o latură a personalității 
tale pe care partenerul de viață nu ar a 
fi bănuit-o. Cu greu te va înțelege. J \ 
Acasă devii exigent, însă nimeni nu 
pare dispus să facă concesii ca să te mulțu
mească.

în viața conjugală refuzi să faci 
concesii. Va fi destul de dificil să gă
siți o metodă de a face concesii. Ai 
o imaginație bogată și s-ar putea să
te apuci de o activitate la care lucrezi de multă 
vreme.

Te simți constrâns de partener, 
care îți cere anumite lucruri sau de
vine prea exigent. Nu vei sta cu mâi
nile în sân și în curând se poate să
ripostezi. Are loc un eveniment important în
familie, legat de rude, poate chiar o naștere
sau o schimbare a locuinței.

Dacă ai avut unele dificultăți în 
familie sau probleme legate de lo
cuință, acum lucrurile încep să se

Bancurile zilei
Erau doi reni. Unul era 

numai coaste și celălalt era 
numai coame. De aceea, pe 
unul îl chema Costel și pe 
celălalt Comei.

© © ©
- Vezi că inspectorul 

care a fost luna trecută a 
dispus să fie marcate toate 
viețuitoarele din fermă. Ai

terminat?
- De ieri. Dar a fost greu 

al dracului.
- Cu taurii, nu?
- Taurii ca taurii, mă aș

teptam, dar cel mai migălos 
a fost cu albinele!

© © ©
- Băi Ioane, știi tu ce-i 

un lator?

- Nu știu, băi Ghiță! Dar 
cum îți intră în cap cuvintu' 
ăsta?

- Păi, uite, a zis fecioru' 
Iu' vecinu' meu că-și ia un 
cal cu lator.

Un reporter îl întreabă 
pe un țăran:

- Auzi, bade, dacă vine 
un om la tine și-ți cere un

măr îi dai?
- Ai de mine, cum să nu- 

i dau, doar am destule!
- Și dacă-ți cere o ladă 

cu mere?
- Cum să nu-i dau, uite 

cu livadă mare am!
- Și, dacă-ți rupe merii 

și-ți devastează livada, ce 
faci?

- îl omor pe ungurul ăla!

aranjeze. Nativii o duc foarte bine la 
capitolul dragoste, unde căsătoriile sau naște
rile sunt inevitabile.

Atragi simpatia celor din jur și 
inspiri oamenilor încredere. Lumea 
vine la tine să-ți povestească necazu
rile ei și tu reușești să ajuți pe mulți.

fac planuri serioase de viitor și își consoli
dează relația.

în viața sentimentală totul pare să 
o ia de la capăt. Ieși în lume pentru 
a-ți întâlni perechea. Cei în cuplu își
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Premierul Emil Boc a cerut Parlamentului să adopte rapid prin
cipalele legi promovate de Guvern, printre care Legea responsa
bilității fiscal#, Legea pensiilor și Codurile de Procedură Penată 
și Civilă, anunțând totodată cg Legea educației va intra, 
săptăm âna viitoare în de-Jnitere parlamentară.

Videanu a promis investiții de 100 de milioane de euro
în mineritul Văii Jiului
Ministrul Economiei, Comer
țului și Mediului de Afaceri, 
Adriean Videanu, s-a aflat la 
sfârșitul săptămânii trecute în 

Valea Jiului. El a avut mai 
multe întâlniri cu conducerea 
Companiei Naționale a Huilei 
și sindicatele, cu reprezentanții 
administrațiilor locale și inves
titorii, făcând și o vizită la Su

cursala Electrocentrale 
Paroșeni.

Videanu a transmis un mesaj 
foarte clar cu privire la viitorul minelor 
din Valea Jiului, care vor funcționa însă 
xjr trebui eficientizate. “Concluzia 

care s-a desprins este aceea că sunt cre
ate premisele ca CNH-ul să 
funcționeze, dar trebuie să urmărim să 
funcționeze în condiții de eficiență, dar 

j măsuri care să asigure suportul so
cial în această zonă. Prioritatea pe care 
o are Guvernul este ca procesul de re
structurare a CNH să fie unul care să fie 
post găsirea de soluții. în decursul tim
pului, s-au făcut tot felul de programe, 
pe hârtie, din păcate nu s-au găsit 
soluții. Fără a promite ceva, ceea ce 
vom face este ca procesul de restruc
turare a CNH, care este un proces care 
va fi într-o continuă dinamică, să fie 

unul care să pornească după ce se 
găsesc soluții pentru oamenii din zonă. 
Foarte important este că, în momentul 
de față, prin constituirea celor două 
companii energetice naționale sunt cre
ate condițiile ca CNH-ul să aibă 
perspectivă”, a declarat Adriean 
Videanu

CNH are perspective

Vizia ministrului în Valea Jiului a 
fost prilejuită de încheierea unei etape 
de restructurare prin care din Compania 
Națională a Huilei pleacă peste 1400 de 
mineri, majoritatea în pragul 
pensionării. Restructurarea nu va 
rămâne doar un punct în sine, ci va fi 
însoțit de investiții care însumează 100 
de milioane de euro, precum și, într-un 
timp scurt, de angajări. „Noua Com- 
pane Energetica are un program 
investițional serios în ceea ce înseamnă 
asigurarea condițiilor civilizate de 
muncă, valorificarea gazului de mină în 
ideea producerii agentului termic și a 
energieie electrice, în valoare de 21 de 
milioane de euro, care vor reduce în 
continuare costurile. Mai avem un pro- 
ram de investiții de 80 de milioane de 
euro în retehnologizare, din care 28 de 
milioane vor veni în acest an. De 
asemenea, avem și programe 
investiționale în ceea ce înseamnă con
sumatorul de cărbune și mă refer aici la 

realizarea unui nou grup la Paroșeni de 
180 de MW care va fi o garanție a 
funcționării CNH-ului în viitor”, a mai 
declarat ministrul.

în comparație cu cele din energie, 
investițiile în minerit sunt mici, însă ele 
au lispit pe parcursul a 20 de ani.

Videanu, în subteran

Ministrul Adriean Videanu a 
promis că va reveni în Valea Jiului la 
sfârșitul lunii mai- începutul lunii iunie, 
când vrea să dea și startul angajărilor în 
proiectele pe care le are pentru Valea Ji
ului. Tot atunci, ministrul a promis că 
va intra și în subteran, Ia invitația lid
erului Ligii Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului, Zoltan Lacataș. „în iunie, când 
voi reveni -am și acceptat invitația lid
erului de sindicat Zoltan Lacataș- voi 
vizita o mină și atunci vom discuta și 
demararea procesului investițional”, a 
declarat Adriean Videanu.

Proiecte 
complementare, 
nu concurente

Videanu a fost surprins să con
state, la întâlnirea pe care a avut-o cu 
reprezentanții administrațiilor locale, că 
acestea au proiecte concurente. Toate 
administrațiile i-au prezentat ministru

lui proiecte în turism, care rivalizează 
între ele și se află în diferite stadii. 
Unele chiar la stadiul de idee. împreună 
cu primarul municipiului Petroșani, 
Tiberiu Iacob-Ridzi, ministrul Videanu 
le-a cerut reprezentanților 

administrațiilor locale să elaboreze 
proiecte complementare. O sugestie a 
fost chiar gândirea unui domeniu trur- 
sitic comun.

Nicu Tașcă

Festivalul „Liviu Oros” a demonstrat 
că umorul nu a murit

Ictorul Dorel Vișan și scritorul Cornel 
Udrea au oferit publicului brădean mo

mente de bună dispoziție la Festivalul In
ternațional de Umor„Liviu Oros”, ajuns 
la a zecea ediție. Cea de-a doua parte a 

Festivalului, desfășurată sâmbătă la Casa 
de Cultură a municipiului Brad, a oferit 
publicului întâlnirea cu câțiva reprezen

tanți ai umoristicii românești.

Cei prezenți la eveniment au putut asista preț de 
câteva zeci de minute la o demonstrație de umor aut
entic, susținut de scriitorul Cornel Udrea și de actorul 
Dorel Vișan. Maestrul Vișan a povestit întâmplări 
„haioase” trăite ca protagonist al filmului „Iacob”, re
alizat în zona Bradului. „Umorul nu-1 mai fac 
umoriștii. îl fac politicienii. Lumea nu-și mai dă 
seama și râde fără să știe de ce. Fără să știe că râde 
de propria condiție, de propria umilință. Artiștii au de
venit un fel de instrumente de divertisment și și-au 
pierdut misiunea de propovăduitori laici ai omeniei și 
moralității”, ne-a spus Dorel Vișan. Artistul a mai 
anunțat că stagiunea noului Teatru Județean Hune
doara ar putea fi deschisă cu o piesă de-a lui Cornel 
Udrea, în regia sa.

„Obiceiurile de nuntă 
la cangurii șchiopi” 
a fost reeditată

în cadrul manifestării a fost amenajat și un stand 
de carte umoristică unde au fost expuse câteva dintre 
ultimele volume ale scriitorului Cornel Udrea. Printre 
acestea, la loc de cinste se află noua ediție a cărții 
„Obiceiuri de nuntă la cangurii șchiopi”. „Cartea este 
la a treia ediție și abia acum mi-am dat seama cât este 

de actuală. La momentul apariției sale în 1979 a fost 
o formă de rezistență tipărită, suportând din plin cen
zura. Când și-au dat seama de pericolul pe care îl 
reprezintă, al doilea tiraj de 8.000 de exemplare a fost 
trimis la topit. Cartea a stârnit un val de mânie între 
scriitorii de umor de atunci care se întrebau cine este 
cel care își permite să intre pe moșia lor, uitând că 
publicasem încă în 1975 volumul „Cu alte cuvinte...”, 
apărut în colecția de umor a Editurii Albatros, cu o 
ilustrație de Tia Peltz. De curând a apărut și al șaselea 
volum intitulat „Unșpe. Starea de sănătate a umorului 
românesc contemporan”, care face parte dintr-un 
proiect de 13 volume privind umorul românesc actual. 
Urmează „Umorul copiilor”, „Umorul femeilor” și 
„Diaspora”. Acest proiect este ceva mai mult decât 
invazia umorului anatomic propagat în neștire, lucra
tiv, de către televiziuni. Umorul autentic este scris de 
scriitorii de umor care sunt foarte puțini. Nu punem 
la socoteală concurența umorului propagat pe internet.

O carte de umor este o dovadă a zâmbetului devenit 
inteligență”, spune scriitorul Cornel Udrea.

Caricaturile,
un deliciu umoristic

Iepurașul 
a venit în ajun 
de Florii

Copiii din grupele 
pregătitoare, ale Grădiniței cu pro
gram prelungit numărul unu, din 
Hunedoara, atăt cei de la secția 
maghiară cât și cea română, au 
oferit un spectacol în aula 
Facultății de inginerie din Hune
doara. Micuții artiști au cântai, au 
dansat pe ritmurul muzicii popu
lare și de asemenea acordurile de 
samba, vals sau cha cha nu au fost 
date uitării. Nu au lipsit invitații 
speciali precum Lavinia Szelnyan, 
care este elevă în clasa a doua la 
Colegiul “Emanoil Ge|du” și Ad- 
nana, elevă al Liceului “Iancu de 
Hunedoara”. în finalul Spectacolu
lui cei mici au primit de la 
“iepurașii Floriilor” câte o plăsuță 
cu cadouri din partea deputatului 
Morel Arion, care a fosi organiza
tori evenimentului.

Caricatura rămâne unul dintre genurile umoris
tice mult gustate de public. Lucrările expuse în cadrul 
manifestării au stârnit numeroase zâmbete, dovedind 
că acest gen „reprezintă un limbaj universal”, după 
cum afirmă Cristian Topan, președintele Uniunii 
Caricaturiștilor din România, prezent la Brad. Pe 
panouri au fost expuse lucrări ale unor caricaturiști 
precum Liviu Stănilă, Cristian Topan, George Li
curici, Silviu Turculeț, Horațiu Mălăele, Cristinel Ve- 
cerdea - Criv, Costel Pătrășcanu, Bogdan Petry, 
Octavian Bour sau Mihai Boacă.

Printre lucrări s-au aflat și câteva caricaturi ale 
unor artiști străini: Peter Nieuwendijk (Olanda), Ilian 
Savkov (Bulgaria), Doru Bosiok și Nikola Otas (Ser
bia). Artistul Cristinel Vecerdea — Criv a oferit celor 
dornici caricaturi „la minut”.

Cătălin Rișcuța
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Criminalul din l ricctniajn^jiicăjiișțiț
tvri u fost adus in fiițu magistiuplor /ribunutului Hunedoara Iulian Parei, 
hărhaud care și-a ucis sofia, de fufă cu unul dintre copiii săi, in vârstă de doar 
opt ani ludecătorii au decis ca ucigașulf1*’ arestaipeutru 29 de zile.

Incendiu simulat la o fabrică din Orăștie
în spital din cauza 

neacordării de prioritate

Dot tineri au fost grav 
riniti "n urma unui accident 
rutier care a avui loc joi in 
jurul orei 7,25 în municipiul 
Petroșani. Danie' 12»., de 21 de 
ani, din Oricaru, conduces un 
moped pe Strada 1 Iunie din 
“culisam tn i itc’secția cu 
strada Unirii el nti a acordat 
ji-rie>i*i.îie de trecere ur ui au
toturism condus de Mikloș K. 
care circula swada Unirii, 
în urma impactului jdintre 
mașină și moped, Daniel I). și 
pasagera sa Maria R. de 18 
ani din Petroșani au fost grav 
răni ț i.

Polițiștii vau mi ocinii 
tânărului dosar de cercetare 
penală . pentri con»‘.crea 
infracțiuni; de- vă.iâmtre din 
culpă.

Lovită de mașină 
la traversare 

prin loc nep&mis

O bătrână a f c si 
accidentată grav de un auto
turism; care rirtua manevra 
pe direcția de mers înapoi. 
Accidentul "a avut loc î i 
□ras ii Că’an, pe trotuarul de 
pe strada Brad ilui. ioi în jurul 
orei 19/5. Catinca A., de 76 
de ani, a fost lovita de aa.c-tut- 
iîanui condus de Alexandru 
S., de 21 •lealii în timp ce tre
cea strada prin :ec nepermis. 
Victima a fes» transportau.® 
'-'.uiialu* Municipal Ilui-c- 
clcari.

în ai.es • •az polițiștii au 
«tocmit /mărului șofer dosar 
de cercei»;: penală pe titani 
vătămare din culpă

Accident în zona 
rezervației de zimbri 

din Hațeg

Un incendiu de proporții a iz
bucnit la hala de injecție a 

unei societăți din industria chi
mică din Orăștie. Flăcările au 
cuprins întregul utilaj, după 
care s-au propagat cu repezi

ciune la stocul de materie 
primă depozitat în aporpierea 

utilajului. Totodată, hala și 
etajul superior au fost invadate 
de fum și gaze toxice. Muncito

rii aflați în incinta societății 
comerciale au intrat în panică.

Din fericire, acesta este doar sce
nariul după care au exersat pompierii 
profesioniști și voluntari, angajații 
Ambulanței, polițiștii și jandarmii.

Peste 50 de pompieri, profesioniști 
și voluntari, angajați ai ambulanței,

Tragedie în Cristur: medicul veterinar 
din localitate s-a sinucis

Trupul neînsuflețit al lui Filimon 
Nicolae, medicul veterinar din Cristur a 
fost găsit de soția acestuia în ziua de 
Florii, zăcând pe jos în cabinetul veterinar 
din localitate. Din primele cercetări ale 
polițiștilor se pare că bărbatul în vârstă de 
60 de ani și-a luat zilele împușcându-se în 
inimă. Familia medicului a observat 
dispariția acestuia în cursul dimineții de 
ieri, când au și început să îl caute. L-au 
găsit mort, căzut peste arma cu care s-a 
împușcat. „Echipa operativă care s-a de
plasat la fața locului a stabilit că bărbatul, 
s-a împușcat în zona inimii cu o armă de 
vânătoare cu alice, de calibru 12 mm, pe

Polițiștii învățăcei au absolvit

Accidentul sa prodas, 
sâmbătă în jurul orei 23,55 pe 
DN 66 pe ra/z orașului Hațeg. 
Află'Maria F., de 21 de ani, 
din Călan, conducea un Ford 
Mondeo. Șoferița nu a adaptat 
viteza la condițiile de drum 
într-o curbă periculoasă și a 
pierdut controlul volanului 
după care s-a răsturnat înafara 
șoselei. Pasagerii autoturis
mului, Ovidiu N., de 30 de 
ani, și Alexandru G.. de 20 de 
ani, ambii din Călan, au fost 
răniți ușor.

Șoferița are acum dosar 
de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Peste 30 de elevi ai Școlilor de 
Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” 
Câmpina și „Septimiu Mureșan” din 
Cluj-Napoca și-au încheiat stagiul de 
practică în cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Hunedoara.

Timp de trei luni, viitorii polițiști 
au avut ocazia să aplice în practică ceea 

Maria Bulz

Wn<e din stoc «gregate de Balastieră 
in cantități foarte mari

kpai.it și sorut 0.4 Mi ‘

W «nț, concAMt, ipâlM v »r<
Pietriș, conc«Mrt, spjlât și wrt*t 8 -16 mm preț:

f ‘ÎShri ^;|p.|at.i și sortau 16 - 31 mm pret-

Pentru comenzi >i informații n« puteți contacta la i
0854/134 448
077? tBI 704
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polițiști și jandarmi au participat la un 
exercițiu complex de înlăturare a 
efectelor unui incendiu de proporții la 
un obiectiv din industria chimică.

Intervenții 
ca în filme

Conform scenariului, incendiul a 
izbucnit vineri, în jurul orei 10:35 și s- 
a produs datorită unui scurt circuit la 
instalația electrică a unui utilaj. 
Flăcările au dat mult de lucru 
autorităților. Trei muncitori aflați în 
pauza de masă au rămas în vestiar, în 
pericol de a se asfixia din cauza fumu
lui toxic. Din cauza combustibilității 
materialelor existente în hala de 
producție exista posibilitatea ca in
cendiul să se extindă și la nivelul de
pozitului societății.

Primii care au intervenit au fost

care o deținea legal. La examinarea 
exterioară a cadavrului nu s-au evidențiat 
urme de violență. Din primele verificări, 
nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei 
fapte de natură penală, cadavrul urmând 
a fi preluat de medicii legiști în vederea 
efectuării necropsiei”, a precizat Bogdan 
Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hune
doara. Arma de vânătoare a fost ridicată 
pentru expertizare. Polițiștii continuă 
cercetările pentru stabilirea cauzelor care 
au condus la producerea tragediei. Fil
imon Nicolae se afla în pragul 
pensionării.

Maria Bulz

eursurile practice 
ce au învățat teoretic la orele de curs.. 
Ei au luat astfel contact cu aspectele de 
zi cu zi ale muncii de poliție din struc
turile de ordine publică de la 
subunitățile de poliție din județ sau de 
la posturile comunale de poliție. Modul 
în care au acționat învățăceii a fost 
supravegheat de polițiștii-tutor cu 
experiență,' din cadrul Serviciului Or
dine Publică și Resurse Umane.

Un alt stagiu de pregătire va în
cepe în luna iunie a acestui an. După 
absolvirea celor doi ani de curs tinerii 
vor deveni polițiști în cadrul IPJ Hune
doara.

Maria Bulz

pompierii societății, care au încercat, 
fără succes, să țină focul sub control, cu 
■ajutorul unei autospeciale. în cel mai 
scurt timp, în sprijinul lor au sosit patru 
autospeciale de lucru cu apă și spumă, 
o autoscară mecanică, două ambulanțe 
SMURD și un echipaj de descarcerare 
de la Detașamentele din Orăștie și 
Deva, precum și o mașină de la servi
ciul județean de Ambulanță.

Cele trei persoane intoxicate cu 
fum au fost scoase din clădirea plină de 
fum cu ajutorul tărgilor de către pom
pierii profesioniști și transportate în 
mare grabă la ambulanțe. Pentru „stin
gerea” incendiului au fost folosite patru 
linii de furtun. Cu ajutorul lor a fost 
posibilă localizarea și stingerea in
cendiului.

Cursanții au urmărit 
cu interes exercițiul

în același timp, din cauza panicii, 
la poarta societății are loc și un accident

Jandarmii veterani 
au fost omagiați

Peste 40 de veterani de război jan
darmi și cadre de rezervă care și-au 
desfășurat activitatea în cadrul IJJ 
Hunedoara au răspuns „prezent” la stri
garea catalogului, ocazionată de aniver
sarea celei de a patra ediții a „Zilei 
Veteranilor Unității” din Orăștie.

Manifestarea a debutat cu cere
monialul militar și cu depunerea de 
coroane la monumentul ridicat în 
memoria eroilor sublocotenentului 
post-mortem Morariu Călin Gabriel și 
studentului Muntean Nicolae, situat 
lângă Catedrala „Sfinții Arhangheli Mi
hail și Gavril” de către Instituția Pre
fectului Județului Hunedoara, Primăria 
municipiului Orăștie, Camera 
Deputaților, IJJ Hunedoara, IPJ Hune
doara, ISU Hunedoara, asociațiile vet
eranilor și cadrelor în rezervă. 
Manifestarea a fost un moment al întâl
nirii între generațiile de jandarmi și a 

rutier care are ca rezultat două victime 
încarcerate.

Pentru scoaterea lor dintre fiarele 
contorsionate ale mașinii a intervenit 
echipajul de descarcerare, care a reușit 
să îi salveze pe cei doi. Victimele au 
primit primele îngrijiri medicale de U 
paramedicii SMURD și au fost trans
portate la spitalul din Orăștie.

„Scopul exercițiului a fost verifi
carea capacității de reacție a componen
telor sistemului local de managemen 
situațiilor de urgență pentru conducerea 
acțiunilor de limitare și înlăturare a 
efectelor negative rezultate în urma 
unui incendiu major manifestat la 
obiective din industria chimică”, a pre
cizat Anemona Doda, purtătorul de cu
vânt al ISU Hunedoara.

Exercițiul a fost urmărit de 
aproape o sută de pompieri, cursanți la 
Centrul de Pregătire din Orăștie.

Maria Bul&

oferit posibilitatea veteranilor să re
memoreze faptele de arme și atmosfera 
din timpul războiului.

în semn de recunoștință, veteranii 
au primit plachete omagiale din partea 
primarului municipiului Orăștie. La 
manifestare au participat reprezentanții 
Consiliului Local al Copiilor și Tiner
ilor din Orăștie și copiii de la Centrul 
de Plasament Orăștie.

Carte închinată 
veteranilor 
jandarmi

La finalul manifestărilor a fost 
lansată cartea „în slujba Națiunii”. Lu
crarea a fost elaborată de cadre militare 
din cadrul IJJ Hunedoara și evocă 
faptele de arme ale jandarmilor din 
județul Hunedoara. „Această lucrare 
este închinată veteranilor de război jan
darmi, despre a căror activitate pe front 
s-a scris foarte puțin. Este de datoria 
noastră, a jandarmilor în activitate să 
evocăm faptelor înaintașilor care au 
scris istoria acestei țări. Lansarea aces
tei cărți are loc la un moment aniversar, 
deoarece în curând se împlinesc 160 de 
ani de înființarea Jandarmeriei 
Române, iar în acest an se împlinesc 20 
de ani de la repunerea în drepturi a 
Armei noastre după Revoluția din 
1989”, a declarat generalul de brigadă 
Viorel Sălan, inspectorul șef al IJJ 
Hunedoara.

Maria Bulz

kpai.it


Ie PF Daniel a atras atenția miilor de oameni prezenți la pelerina
jul de Florii că această călătorie religioasă este o dovadă a cre
dinței și nu trebuie privită ca o plimbare, turism de curiozitate, 
exercițiu de mișcare fizică pentru o circulație mai bună a sânge
lui sau o simplă aerisire de promenadă.

Bursa locurilor de muncă în județ:
130 de hunedoreni și-au găsit de lucru
Bursa locurilor de muncă, or
ganizată vineri în rețeaua teri

torială a Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței de 

Muncă (AJOFM) Hunedoara, 
a dus la încadrarea în câmpul 
muncii a aproximativ 130 de 
persoane. Deși numărulper- 

soanelor fără loc de muncă din 
județ este foarte mare, hunedo- 

renii nu s-au înghesuit ca în 
anii trecuți la bursă.

Agenția pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) Hune
doara a organizat vineri Bursa 

locurilor e muncă în toată rețeaua 
teritorială a agenției, respectiv 
Deva, Hunedoara, Petroșani, 
Orăștie, Călan, Hațeg, Lupeni, Vul
can, Brad, Ilia și Simeria.

La acțiune au participat 48 de 
angenți economici care și-au depus 
ofertele de locuri de muncă. Oferta 
a numărat 441 de posturi, cele mai 
multe locuri de muncă vacante fiind 
în Hunedoara, Orăștie și Deva.

Cu toate că rata șomajului din 
județ este ridicată, persoanele fără 
loc de muncă nu au manifestat un 
interes deosibit pentru a se încadra 
în câmpul muncii.

La bursa locurilor de muncă 
organizată de AJOFM Hunedoara 

au fost prezente 821 de persoane. 
Cei mai mulți dintre cei aflați în 
căutarea unei slujbe s-au prezentat 
la agențiile din Deva, Hunedoara și 
Petroșani.

Dintre cei prezenți la bursă au 
fost încadrați pe loc 127.

Cele mai multe locuri de 
muncă ocupate au fost în Hune
doara, Hațeg și Deva.

Alte 225 de persoane au fost 
selectate în vederea încadrării.
Agenția pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Hunedoara va monitoriza 
după 30 de zile câte dintre aceste 
persoane au fost încadrate în 
muncă.

Irina Năstase
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„Este un rezultat acceptabil. Este totuși surprinzător numărul mic al 
participant lor. Cu toate că numărul locurilor de muncă disponibile a fost mic.
ne așteptam să vină mai multă lume. Au fost încadrate peste o sută de per
soane. Noi nu vom renunța la organizarea acestei burse a locurilor de muncă, 
este o modalitate de a menține un contact între agenții economici și cei afiati 
în căutarea unei slujbe. Și faptul că un număr de șomeri și-au găsit un loc de 
rnumcă trebuie să ne bucure”, a declarat Vasilc Iorgovan, Director al Agenției 
Județene pentru Ocuparea Forței ie Muncă Hunedoara.

Geografii din România s-au reunit la Brad
Peste o sută de profesori de geografie 

și cercetători din acest domeniu s-au întâlnit 
sâmbătă la Școala Generală “Horea, Cloșca 
și Crișan” din municipiul Brad cu ocazia 
celei de-a VIII-a ediții a Simpozionului 
Național “Geografia în școală”. Sim
pozionul a avut tema “Locul și rolul ge
ografiei în învățământul preuniversitar. 
Aportul Societății de Geografie din Româ
nia în realizarea educației prin geografie”.

Manifestarea a avut loc sub egida 
Societății de Geografie din România (SGR), 
a Societății de Geografie - filiala județului 
Hunedoara și a Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara. Comunicările au fost 
susținute în cadrul a patru secțiuni: Ge
ografie fizică, Geografie umană, Geografia 
mediului și Locul geografiei în 
învățământul preuniversitar. La mani
festarea științifică au fost prezenți peste o 
sută de participant, academicieni, profesori 

universitari, inspectori școlari și cadre di
dactice din întreaga țară. Alături de 
contribuțiile privind cercetarea științifică 
sau metodica predării geografiei în școală 
au fost prezentate numeroase teme care au 
vizat ecologia și turismul.

Locul geografiei în 
școală este amenințat

Geografii au folosit manifestarea de la 
Brad ca un prilej de a lua atitudine față de 
tendința de diminuare a importanței ge
ografiei în școală. „în cadrul manifestării s- 
au abordat câteva probleme de organizare și 
a fost propusă și adoptată o rezoluție 
adresată ministrului învățământului privind 
locul geografiei între celelalte discipline de 
studiu. începând din acest an geografia are 
o poziție defavorizată prin eliminarea sa de 
la bacalaureat. Solicităm ca geografia să fie 
reintrodusă cel puțin ca disciplină de exa

men la alegere cu istoria. De asemenea, am 
propus ca la fiecare clasă să fie minim o oră 
de geografie, la clasa a VIII — a unde se 
studiază „Geografia României” să fie câte 
două ore, iar la cursul „România, Uniunea 
Europeană, Europa”, câte 1-2 ore pe 
săptămână în funcție de profilul școlii”, a 
spus Dumitru Rus, președinte al Societății 
de Geografie - filiala județului Hunedoara.

Organizatorii 
sunt mulțumiți

Ca orice manifestare de anvergură, or
ganizarea simpozionului a pus o serie de 
probleme privind cazarea participanților sau 
logistica necesară, rezolvate însă de gazde. 
„Am acceptat cu bucurie propunerea de a 
organiza cea de-a VIII - a ediție a acestui 
simpozion. Consider că este un câștig al 
cadrelor didactice din municipiul Brad pen
tru că am reușit să facem cunoscută activi
tatea noastră participanților din toată țara. 
Geografia este în strânsă legătură cu mediul 

și pentru a fi sănătoși trebuie să punem mai 
mult accent pe problemele mediului”, a de
clarat Natalia Intotero, director al Școlii 
Generale „Horea, Cloșca și Crișan” Brad. 
Simpozionul s-a încheiat ieri printr-o 
aplicație practică pe teren, urmând traseul 
Brad - Abrud - Detunatele - Brad.

Cătălin Rișcuța
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Curățenia de primăvară a început
și pe malul Râului Strei
Peste 250 de saci de gunoaie 

au fost adunați de pe patru ki
lometrii, pe malul râului Strei 
în zona comunei Băcia. La ini
țiativa primarului Emil Râș- 

teiu malul Streiului a fost 
curațat de gunoaiele „uitate” 
de hunedorenii care-și petrec 

aici timpul liber în sezonul 
cald.

La acțiunea de ecologizare a 
Streiului nu s-au înghesuit să participe 
tocmai aceia care au lăsat în urmă miz
eria strânsă de voluntarii din Băcia. 
Cantitatea de gunoi adunată de pe 
malul râului a fost impresionantă. 
Aproape două tone de PET-uri, doze de

cum arată malul râului. Sâmbătă, prof
itând de vremea bună, încă de la orele 
diminieții, voluntarii din comună au în
ceput curățenia de primăvară. Dotați cu 
saci de gunoi și mănuși de protecției, 
aceștia au strâns toate gunoaiele de pe 
o distanță de patru kilometri a malului 
râului Strei. La acțiune au mai luat 
parte și un număr mic de persoane din 
Deva și Simeria, deși edilul comunei a 
făcut apel la toți cei care vin la un grătar 
pe timp de vară la Strei. Voluntarii s-au 
împărțit în două echipe. Prima echipă a 
început curățenia de la podul de le Pe- 
treni, iar ce-a de-a doua de la locul 
numit „la conductă”, urmând să se 
întâlnească la mijlocul drumului.

Mici ecologiști 
au sărit în ajutor

de la școala din comună, au dat o mână 
de ajutor la strângerea gunoaielor. De 
altfel nu este prima acțiune de acest gen 
la care elevii școlii din Băcia participă. 
Micii ecologiști simt foarte receptivi la 
astfel de acțiuni. Sub îndrumearea 
cadrelor didactice ei participă la con
cursul „Școli pentru un viitor verde”, 
pentru ca școlii la care învață să îi fie 
acordat titlul de „Școală Verde”. „Ne
am alăturat și noi echipei de voluntari 
ca să dăm o mână de ajutor pentru 
cărățarea Streiului. Copii sunt foarte re
ceptivi la astfel de acțiuni. Nu este 
prima acțiune de ecologizare la care 
participăm, avem chiar o tradiție de trei 
sau patru ani și mă bucur nespus că 
acești copilași manifestă un mare in
teres. De asemenea ei mai participă și 
la cursuri opționale pe această temă. 
Noua generație trebuie stimulată refer-

bere, caserole de mici și alte gunoaie 
lăsate în urmă de hunedorenii care^și 
petrec timpul liber pe malul Streiului, 
au fost adunați de cei care le pasă de

La acțiunea de curățenie a malului 
râului au participat cu mare entuziasm 
și elevii comunei Băcia. Micii 
ecologiști, în frunte cu cadrele didactice

itor la ceea ce înseamnă protecția medi
ului. Ei vor fi viitorii ecologiști”, a 
adăugat Viorica Adea Coniță, 
învățătoara la Școala din Băcia și coor
donatoarea echipei verzi.

depozitarea gunoaielor.
Totodată vor fi montate panouri 

care să atragă atenția celor care își 
,, uită ” gunoaiele în locurile de agre
ment.

Irina Năstase

Acțiunea de curățenie a malului 
răului Strei, inițiată de primarul co
munei Băcia, Emil Rîșteiu, nu este 
prima de acest gen. Și în primăvara 
anului trecut voluntari din comună au 
făcut curățenie pe malulu râului.

începând de la podul din Petreni 
și până la conductă malul râului a 
fost curățat.

De asemenea, edilul comunei va 
amenaja la intrările principale către 
malul râului locuri speciale pentru

„Nu mi se pare o acțiune 
deosebită. Este mai degrabă o 
acțiune firească. Și mă așteptam să ni 
se alăture și cei care vin weekend de 
weekend la grătare pe malului Streiu
lui. In fond ei sunt cei care lasă în 
urmă ceea ce adunăm noi astăzi. Este 
al doilea an când inițiem aceată 
acțiune și sper ca în cele din urmă 
oamenii să înțeleagă că este mult mai 
civilizat să își ia gunoaiele înapoi 
când pleacă de aici. Dacă tot le cară 
pline și grele până aici, nu înțeleg de 
ce nu ar putea să le ia goale înapoi", 
a declarat Emil Rîșteiu, primarul co
munei Băcia.

Cristina Albrecht, clasa a l\ '-a

îmi place foarte mult 
că particip la curățenie pe 
malul râului. Este bine pen
tru noi și pentru mediu. Am 

mai fost la astfel de acșiuni cu școala 
și doamna învățătoare."

„Este educativă această 
acțiune și folositoare. Este 
bună pentru mediu pentru eă 
noi trebuie să avem grijă să-l 

păstrăm curat. Am mai fost cu școala 
la mai multe acțiuni dintr-acestea și aș 
vrea să mai merg.”

Giulia Rîșteiu, clasa a IV-a

„Noi luăm parte la o g acțiune normală și
firească. Din păcate la 
apelul nostru la cei care 

au lăsat în urmă ceea ce udunăm 
noi acum au reacționat oamenii 
sub măsura așteptărilor. Probabil 
că gradul de civilizație nu este 
încă suficient de mare. Ne 
bucurăm eă ni s-au alăturat copii 
de la școala din comună."

IIie David, 
voluntar

Floriile între credință
Sărbătoarea Floriilor, o zi care ar 

trebui să fie plină de speranță, 
înțelegere și bucurie, a căpătat, în mu
nicipiul Hunedoara, o conotație cu iz 
politic. Crucea de flori le-a fost 
confiscată hunedorenilor tocmai de pri
marul municipiului, speriat că simbolul 
creștin îi va știrbi autoritatea.

Unu-i organizatorul - 
altu-i inițiatorul

Disputa pentru organizarea eveni
mentului, deja tradițional în Hunedoara, 
s-a născut între plasticianul Constantin 
Zgâmbău și primarul Ovidiu Hada. Artis
tul, care este și inițiatorul „crucii de 
flori”, amenajată în fiecare duminică de 
Florii, în fața Casei de Cultură din Hune
doara, nu a mai primit anul acesta 
autorizația de la primărie, pentru a orga
niza manifestația așa cum a făcut-o în anii 
precedenți. Primarul Ovidiu Hada, a con
siderat că artistul nu mai poate să 
„poarte” crucea de flori, astfel că 
tradiționala Sărbătorire a Floriilor - cu 
marca Constantin Zgâmbău - a avut anul

acesta sigla primăriei Hunedoara ca orga
nizator.

Fiecare
cu crucea... lui

Locuitorii Hunedoarei au fost ușor 
dezorientați din cauza orei la care trebuia 
să aibă loc întâlniră dein fața Casei de 
Cultură, pentru împodobirea crucii. 
Copiii, tinerii și bătrânii, au respectat ora 
propusă de primar, 12, dar l-au așteptat 
răbdători și pe Zgâmbău, care chemase

și politică
cetățenii Hunedoarei la ora 13. Copiii 
preșcolari au așezat florile aduse peste 
conturul crucii, s-au fotografiat cu marele 
iepuraș postat în apropiere, și au desenat 
pe asfaltul din fața Galeriilor de Artă.

Primarul Hada 
și semnul crucii

Chiar dacă dezamăgirea lui 
Zgâmbău a fost pe măsura evenimentului, 
artistul a rămas fidel inițiativei sale și a 
reușit să strângă în jurul copilor care de-
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Hunedorenii s-au bucurat ile Crucea de Flori
’ indiferent de cine a fost organizatorul evenimentului

senau pe asfalt și a crucii deja împodobite 
cu flori, mai mulți oameni decât veniseră 
la chemarea Primarului. „în încercarea lor 
de a ne batjocorii, în tot răul e și un bine 
- i-am învățat să-și facă cruce! Primarul 
a încercat să ne perturbe tot cea ce 
înseamnă festivitatea aceasta - până și 
bucuria de a ne întâlni toți odată, la o 
anumită oră....” a afirmat Zgâmbău.

Majoritatea hunedorenilor au păstrat 
decența specifică sărbătorii și nu au căutat 
latura politizată a manifestării din fața 
Casei de Cultură Hunedoara.

„Sărbătoarea Floriilor mă duce cu 
gândul la învierea Domnului, la puritatea 
și la copii. Faptul că ne adunăm cu toții 
aici dovedește că totuși mai avem ceva 
bun în noi” a declarat loan Lobonț, unul 
dintre hunedorenii prezenți la mani
festare.

"Astăzi au fost două cruci : Crucea 
Primarului și crucea asta, a lui Zgâmbău! 
Numai ca să îl încurce pe Zgâmbău, au 
chemat copii de la ora 12 chiar dacă pe 
afiș era clar scris ora 13. Noi am 
cumpărat 20.000 de flori și ciocolate pen
tru copii...", a declarat deputatul de Hune
doara, Viorel Arion.

Georgiana Giurgiu
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Parcul colegiului din Brad a prins nou „glas”
Elevii Colegiului Avram Iancu 
din Brad împreună cu repre
zentanții Direcției Silvice Hu

nedoara și redactorii 
cotidianului Glasul Hunedoa
rei au platat vineri copaci în 
curtea liceului. Acțiunea s-a 

desfășurat sub egida Lunii Pă
durii și a fost susținută de silvi
cultorii de la Ocolul din Brad.

Acțiunea de reîntinerire a parcului 
Colegiului Național „Avram Iancu” a fost 
organizată vineri la inițiativa cotidianului 
„Glasul Hunedoarei”, cu sprijinul Ocolu
lui Silvic din Brad. Reprezentanții 
jurnaliștilor împreună cu elevii liceului au 
plantat în parcul colegiului 60 de arbori 
din patru specii. Evenimentul este dedicat 

Pădurii”, sărbătoare marcată în 
fiecare an de silvicultori. „Totodată 
acțiunea de platare a copacilor vine să 
contribuie la formarea unei viziuni eco
logice”, după cum a menționat în de- 
scb’ ‘ rea evenimentului directorul 
Ditv-^iei Silvice Hunedoara, Emil Ignat. 
Elevii din Brad au luat parte la acțiunea 
cu interes. Ei au fost informați despre im
pactul pe care îl are asupra mediului dis
trugerea pădurilor și despre importanța pe 
care o au acestea în meținerea echilibrului 
ecologic. Sub atenta supravegere a in
ginerilor silvici elevii au învățat cum să 
planteze copaci. După o scurtă prezentare 
teoretică în care le-au fost explicat pașii 

„Am luat parte cu mare interes la acostă acțiune. Este 
benefică atât pentru școală, pentru noi elevii cât și pentru 
mediul înconjurător. Nu este prima dată când plantez pomi, am 

mai plantat acasă pomi fructiferi, dar cu siguranță voi mai lua parte la 
astfel de acțiuni și în viitor.”

Marian Dan Peer

care trebuiesc urmați, copii au trecut la 
partea practică. Primul copac din parcul 
colegiului a fost plantat de directorul 
instituției, Gavrilă Pașcu. „Sunt bucuros 
că luăm parte la această acțiune. Trebuie 
să conștientizăm importanța copacilor și 
a pădurilor asupra mediului. Trebuie să 
înțelegem, în speță generația tânără, că 
natura trebuie protejată, iar faptul că 
platezi un copac este un lucru extraordi
nar. Are continuitate. Un copac plantat va 
dăinui și peste zeci de ani. Va fi dovada 
că nouă ne pasă și suntem implicați în tot 
ceea ce înseamnă un mediu protejat și o 
natură protejată. Totodată țin să 
mulțumesc ziarului Glasul Hunedoarei 
pentru că a inițiat această acțiune și celor 
de la Ocolul Silvic pentru că au venit în 
sprijinul nostru”, a menționat Gavrilă 
Pascu, Directorul Colegiului Național 
„Avram Iancu” din Brad.

Lecție de silvicultură

Elevii de la Colegiu Național 
„Avram Iancu” au învățat tehnica 
plantării copacilor. Perioada în care se 
sărbătorește „Luna Pădurii” este o 
perioadă propice pentru plantatul 
pomilor. Copii au început lecția practică 
de silvicultură cu săpatul unei gropi, nu 
mai adâncă de o palmă. Pasul următor a 
fost mocirlirea rădăcinii într-un amestec 
de apă, pâmănt și îngrășământ, pentru a 
asigura rădăcinilor hrana necesară 
creșterii. După acesta elevii au așezat co
pacii în gropile săpate, acoperind treptat 
rădăcina acestora cu pământ. Inginerii sil
vici au supravegheat și îndrumat 

„ucenicii” pe parcursul lecției de 
silvicultură, pentru ca pomii să fie bine 
plantați. Alături de copacii tineri au fost 
înfîpți și araci pentru susținere. De 
asemenea elevii au învățat și cum să aibă 
grijă pe viitor de pomii proaspăt plantați. 
Dacă peste o săptămână se observă 
mugurii copacului înseamnă că acesta va 
crește. Elevii au promis că vor uda pomii 
pe parcursul creșterii lor și vor avea grijă 
să nu îi rupă nimeni.

Peste 60 de copaci 
plantați

Parcul Colegiului Național, Avram 
Iancu” va prinde din nou „glas" odată cu 
platarea copacilor. Direcția Silvică Hune
doara și Ocolul Silvic din Brad au 
pregătit pentru acestă acțiune patru specii 
de copacii pentru reamenajarea parcului 

marca unul dintre cele mai importante 
evenimente silvice și ecologice „Luna 
Pădurii”. Scopul acestei acțiuni este de a 
sensibiliza populația referitor la 
importanța pădurilor. Trebuie 
conștientizate în special efectele negative 
care survin odată cu distrugerea pădurilor, 
de la inundații, surpări de teren până la 
poluare. Educația ecologică în școli 
reprezintă un lucru a căror efecte vor fi

g„Sunt foarte fericit că elevii Colegiului „Avram
Iancu” din Brad au participat cu atât de multă bucurie la 
acțiunea noastră. Tânăra generație este conștientă că în 

Brad trebuie plantați copaci adevărați, că nimic nu poate fi mai 
frumos și benefic pentru noi decât natura, așa cum a lăsat-o 
Dumnezeu. Pe lângă bucuria de a planta un copac am simțit și 
nostalgia vremurilor când, elev fiind, mă bucuram de frumuse
țea parcului Liceului Avram Iancu.”

directorul cotidianului Glasul Hunedoarei, 
Ștefan Ciocan

e„Nu am mai plantat pomi până acum. Am participat cu 
mare entuziasm la acțiunea de astăzi. Totodată este emoționant 
când mă gândesc că peste zeci de ani elevii liceului unde am 

învățat eu se vor putea recrea la umbra copacilor platanți astăzi de noi. 
Pe viitor intenționez să iau parte la astefel de acțiuni de câte ori o să 
am ocazia.”

Alexandra Șuta

de la colegiu: stejar roșu, paltin de munte, 
tei și mesteacăn. Au fost plantați în total 
60 de pomi. „Ne aflăm aici pentru a

Directorul Direcției Silvice Hunedoara, Emil Ignat a supraveghet 
personal plantarea arborilor

observate în viitor. Trebuie să protejăm 
aceste resurse limitate, pădurile și trebuie 
să dăm o mână de ajutor în tot ceea ce 
înseamnă un mediu curat cât și în extin
derea zonelor în care se plantează arbori”, 
a declarat Emil Ignat, directorul coordo
nator al Direcției Silvice Hunedoara.

Irina Năstase

B„Este o acțiune 
constructivă și

importantă. Este
benefică și pentru parcul liceului 
nostru, pentru noi eât și pentru 
mediu și natură. Ar trebui să 
aibă loc mai multe acțiuni de 
acest fel. Mi-a plăcut foarte mult 
și sigur o sa mai particip la plan
tat de copaci.”

Smedrea Bogdan

g„Este o acțiune atât 
benefică cât și 
interesantă, este bine că 

se mai gândește cineva să mai și 
planteze pomi, nu doar să-i taie. 
Am mai participat la astfel de 
acțiuni și cu siguranță o sa mai 
particip.”

Paula Tod

CMYK
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Italienii au început să voteze duminică dimineață pentru alegerea 
președinților în 13 dintre cele 20 de regiuni ale țării, într-un scrutin 
care va influența echilibrul din cadrul coaliției de dreapta 
a premierului Silvio Berlusconi.

România e pe locul al doilea într-un top 
al țărilor de unde sunt lansate
atacuri informatice

Tot mai mulți români vor să studieze
în Marea Britanie

RoniȘggiia se află pe locul a! doilea într-un top al țărilor de 
satite sunf lansate atacuri informatice pentru obținerea: de 

date, realizat de Symantec, care afirmă că 21,1 la sută dintre 
tentativele înregistrate în lume <i| originea 

pe computere din România.

Conform companiei de securitate informatică Symantec, România - în 
cazul căreia majoritatea tentativelor par a li încercări de fraude comerciale - 
este devansată de China, cu 28,2 la sută din atacurile asupra computerelor, și 
este urmată de Statele Unite. Taiwan și Marea Britanie. "Capitala sponajului 
cibernetic mondial" s-a dovedit însă a fi orașul Shaoxing, din estul Chinei . 
de aii ■■! lansate 11,3 Ia suta dintre atacurile înregistrate ia nivel mondial,

Numărul studenților români 
care vor să studieze în Marea 

Britanie a crescut cu 70 la sută 
anul trecut, iar numărul total 
al studenților din UE care în
vață în universitățile britanice 
a crescut cu 5 la sută, ajun
gând la 118.000, relatează 

Daily Express, în pagina elec
tronică de sâmbătă.

multa dintre acestea vizând experți în politică de apărare și activiști oentru
drepturile omului, ceea ce sugerează o 
posibilă implicare a statului.

Symantec, care acordă asistență 
în ancheta asupra atacurilor informat
ice asupra companiei Google, a 
urmărit 12 miliarde de mesaje elec
tronice pentru realizarea topului. "Spi
onajul informatic" recurge la mesaje 
electronice însoțite de documente 
aparent legitime, a căror deschidere 
duce însă la fafectarea computerului. 
"Scopul final este obținerea accesului 
ia date sensibile sau la sistemele in
terne, prin vizarea unor persoane sau 
companii”, precizează raportul 
Symantec.

Conform cifrelor Agenției pentru 
statistică în învățământul superior, și 
numărul solicitanților din Lituania și 
Letonia a crescut de aproape două ori,

ceea ce reduce șansele britanicilor de 
a obține locuri de studiu.

Competiția va fi și mai dură în 
2010, în condițiile în care desființarea 
locurilor de muncă îi obligă pe mulți 
britanici să se îndrepte din nou către 
cursurile universitare.

în bugetul prezentat în cursul 
acestei săptămâni, Guvernul de la 
Londra a prevăzut fonduri pentru 
crearea a 20.000 de locuri supli
mentare în învățământul superior. 
Conform estimărilor, mai mult de 
700.000 de persoane se vor înscrie la 
universități în toamna acestui an, însă 
aproximativ 220.000 de solicitări vor 
fi respinse.

g

Economia României e depășită 
de cea a țărilor africane

Românii vor putea 
urmări filme 3D
la ei acasă

Românii sunt și mai aproape de 
tehnologia tridimensională.

Sony, Samsung și Panasonic au 
lansat televizoarele 3D, dar în 

magazinele de la noi ajung mai 
repede cele de la Panasonic. în 

cel mult două săptămâni

Sistemulbhome cinema pro
dus de Panasonic, adică o plasmă, 
un player blue ray și o pereche de 
ochelari pentru imaginile 3D ar 
putea costatrei mii de euro. în 
America, unde tocmai s-a lansat 
costă 2.900 de dolari și s-a vândut 
imediat. Iar a doua pereche de 
ochelari, 150 de dolari.

25 de filme 3D apar anul 
acesta. Avatar, Toy story, Alice în 
țara minunilor, Godzilla trec de pe 
peliculă pe dvd-urile blue ray. Pe 
piață mai sunt disponibile și

jocuri. Și mai devreme sau mai 
târziu și televiziunile românești 
vor difuza programe 3D.

Imaginile tridimensionale 
atrag pentru că îți dau senzația că 
ești în mijlocul acțiunii. Sunt re
alizate cu două camere de filmare. 
Fiecare înregistrareză o imagine 
pentru fiecare ochi, ceea ce dă 
adâncime. Noi vedem, de fapt, 
două filme, iar ochelarii special 
polarizați separă cele două imag
ini.

Plasma 3D este de trei ori și 
jumătate mai longevivă decât 
televizoarele normale. Și vă puteți 
uita la ea de la numai un metru și 
jumătate distanță fără să vă 
obosească ochii. Sunt câteva ar
gumente date de producător ca să 
considerați plasma 3D o investiție 
de viitor.

La trei ani de la aderarea la Uni
unea Europeană, România este în con
tinuare o țară "exotică" din punct de 
vedere economic. Produsul Intern Brut 
al țării noastre este atât de mic încât 
România nu ar fi considerată o țară 
dezvotată nici măcar dacă s-ar afla în 
Africa și ar fi comparată cu statele de 
acolo. Iar lucrurile nu se vor schimba 
curând.

Conform datelor Fondului Mone
tar Internațional, fiecare botswanez 
produce anual 13.400 de dolari, cu 
1700 de dolari mai mult decât fiecare 
român.

în Africa există și Gabon. Pro
dusul Intern Brut în Gabon este de 
14.421 de dolari pe cap de locuitor, cu 
2000 de dolari mai mare decât PIB-ul 
pe cap de locuitor din România. Lista

poate continua și cu alte state africane, 
precum Mauritius. Fiecare locuitor din 
Mauritius produce cu 600 de dolari mai 
mult decât românii.

Dacă în Africa există mai multe 
țări mai avansate decât România, pe 
plan mondial numărul exact este 67. 67 
de țări produc mai mult decât noi, prin

împărțirea PIB-ului la număru 06 
locuitori. Printre acestea, inclusiv Bul
garia vecină. Cu o creștere economică 
de nunai 1,3 la sută anul acesta, țara 
noastă nici nu are șanse să recupereze 
prea curând decalajul față de țările dez
voltate.

Aproape 1,5 milioane de români și-au serbat 
onomastica de Florii

Aproape 1,5 milioane de români, 
dintre care peste 630.000 de femei, și-au 
serbat onomastica de Florii, potrivit, Min
isterul Administrației și Internelor.

Potrivit statisticilor existente la 
nivelul Ministerului Administrației și In
ternelor, în total 1.493.074 de persoane și- 
au sărbătorit onomastica de Sărbătoarea 
Intrării Domnului în Ierusalim, cunoscută 
și ca Sărbătoarea Floriilor. Dintre acestea, 
630.115 sunt femei, cele mai multe 
purtând numele Viorica (150.180), Flo
rentina (125.132), Floarea (96.025), Flor- 
ica (95.673) sau Florina (77.559).

Duminică vor mai sărbători și fe
meile care poartă și alte nume cu 
rezonanțe florale cum ar fi: Camelia 
(72.777), Margareta (55.503), Violeta 
(56.303), Lăcrămioara (33.747), Delia

(28.698), Narcisa (12.229), Crina 
(18.952), Iris (1.494) sau care au nume 
mai rar întâlnite, precum Dalia (2.732), 
Anemona (744), Micșunica (637), 
Crizantema (303) sau Panseluța (444).

Dintre bărbații sărbătoriți, cei mai 
mulți poartă numele de Florin (326.529) 
și Viorel (148.197), urmați de Florian 
(55.119), Florea (33.517), Florentin 
(24.339), Florinei (13.636), Narcis 
(12.758) sau Trandafir (2.546). Cei mpț 
puțini dintre sărbătoriții de sex masccOt 
care vor sărbători duminică au numele de 
Bujor (1.623), Ghiocel (1.192), Florică 
(425) sau Crin (192).



Dennis Hopper a primit o stea pe Hollywood Hulk of Fame
Actorul american Dennis Hopper, diagnosticat cu cancer la prostată în 
faza terminală, a primit, vineri, o stea pe Hollywood Walk of Fame.
Hopper, în vârstă de 73 de ani, are cancer la prostata în fază terminală 
și este prea slăbit pentru a face chimoterapie.
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Grupul ABBA s-ar putea reuni 
pentru un concert unic
Doi dintre membrii grupului 

ABBA, Bjorn Ulvaeus și 
Benny Andersson, au declarat 
că nu elimină posibilitatea ca 
această formație de muzică 

pop suedeză să se reunească 
pentru un concert unic, după 
ce au refuzat mulți ani această 

idee.

întrebat de revista Times dacă 
grupul Abba s-ar putea reuni pentru un 
spectacol ce va fi filmat și difuzat apoi 
în întreaga lume, Benny Andersson a 
răspuns: "Da, de ce nu?". "Nu știu dacă 
fetele mai cântă", a declarat Andersson 
în acest interviu, referindu-se la 
oU-egele sale de trupă, Anni-Frid Lyn- 
gstad și Agnetha Făltskog. "Nu este o 
idee rea", a continuat Andersson, 
răspunzând reporterului revistei Times 
car^l-a întrebat despre posibilitatea 
sii zerii unui concert la care să asiste 
doar invitați și la care membrii trupei 
ABBA ar putea fi acompaniați de o 
mică orchestră.

Bjom Ulvaeus, care a compus 
împreună cu Benny Andersson hituri 
precum "Dancing Queen" și "Water
loo", a declarat cu ironie": "Am putea 
să cântăm «The Way Old Folks Do»", 
o aluzie la titlul piesei "The Way Old 
Friends Do" de pe albumul "Super 
Trouper".

vliley Cyrus recunoaște că nu e perfectă
Este idolul a milioane de adoles
cenți, dar Miley Cyrus este con

știentă că nu este perfectă.
Cântăreața și vedeta din serialul 

„Hannah Montana”recunoaște că 
face greșeli și că încearcă să învețe 

din ele.

„Fiecare lucra din carieră pe care 
îl fac nu poate fi perfect și uneori de
ciziile mele sunt proaste. Mereu spun 
că minutul în care voi înceta să fac 
greșeli este acela în care mă voi opri 
din învățat și categoric învăț multe”, 
a mărturisit adolescenta.

Actrița, în vârstă de 17 ani , a 
apărut recent în drama „The Last

Răspunsurile celor doi artiști 
suedezi, care au fost intervievați la 
Londra, unde lucrează la o nouă 
producție muzicală, constituie un pas 
înainte, după ce aceștia au refuzat în 
mod constant ideea unei reuniri a 
grupului ABBA. în 2009, după succe
sul filmului "Mamma Mia!", bazat pe 
piesele trupei ABBA, Bjom Ulvaeus a 
anunțat că cei patru componenți ai 
grupului nu vor mai cânta niciodată 
împreună. El declarase atunci, pentru 
Sunday Telegraph, că își dorește ca 
fanii să își aducă aminte de ei ca de un 
grup "tânăr, exuberant, plin de energie 
și de ambiție". "Nu vom reveni 
niciodată împreună pe scenă. Pur și 
simplu nu mai avem chef să o facem. 
Banii nu mai reprezintă o problemă și, 
în plus, ne dorim ca oamenii să își

Song”, unde l-a cunoscut pe iubitul 
ei, Liam Hemsworth. însă Miley este 
convinsă că mai are de studiat până a 
ajunge împlinită în profesie.

„Nu am luat lecții de actorie sau 
orice altceva, dar asta nu înseamnă că 
nu am nevoie, pentru că știu sigur că 
am. Odată ce mă voi uita la acest 
film, probabil voi lua lecții de actorie. 
Sunt puțin cam bipolară în alegerea 
rolurilor mele, pentru că pur și simplu 
vreau să fac puțin din fiecare. într-o 
zi i-am zis mamei mele că îmi doresc 
să fac un film de acțiune, apoi jucam 
într-o comedie și apoi, tot felul de lu
cruri diferite. Mă plictisesc repede, 
așa că din fericire am ocazia să fac 
puțin din toate”, a completat vedeta. 

aducă aminte de noi așa cum eram pe 
atunci", a explicat Bjom Ulvaeus.

Gmpul ABBA a debutat în 1970 și 
s-a destrămat în 1982, însă albumele 
sale continuă să se vândă și în zilele 
noastre.

Trupa Abba a devenit cea mai bine 
vândută formație din istoria muzicii 
pop, grație unor piese devenite celebre 
precum "Money, Money, Money" și 
"The Winner Takes It All". Deși s-a 
destrămat în 1982, Abba s-a bucurat de 
o "renaștere" spectaculoasă cu ajutorul 
piesei de teatru și al musicalului 
"Mamma Mia!", inspirat din nu
meroasele hituri ale trapei.

în 2010, grupul suedez Abba s-a 
numărat printre legendele muzicale in
cluse în Rock and Roll Hall of Fame.

Roxana Ciuhulescu a fost 
detronată la „picioare” 
de Daniela Aciu

Generația tânără vine puternic din 
urmă, iar recorduri care păreau de 
neatins cad unul după altul. O elevă de 
numai 19 ani a reușit ceea ce nimeni nu 
credea că e posibil: i-a suflat Roxanei 
Ciuhulescu titlul de femeia cu cele mai 
lungi picioare din România. 
Performanța este cu atât mai interesantă 
cu cât Daniela Aciu, manechin din 
Zalău, pornea cu dezavantajul înălțimii: 
măsoară „doar” 1,84 metri, cu opt cen
timetri mai puțin decât iepurașul vedetă 
de televiziune.

Fostă participantă la Miss Uni
verse România 2009 (locul 5) și Top 
Model România 2008, unde s-a clasat 
pe poziția secundă, Daniela este în 
clasa a XH-a, iar picioarele ei măsoară 
1,24 metri, față de 1,22, cu cât se putea 
lăuda Roxana. Dar vedeta nu i-a purtat 
pică tinerei concurente. Ba chiar a aju- 
tat-o să treacă peste problemele pe care 
le avea la casting, unde organizatorii o 
selectau, dar renunțau la ea când 
vedeau diferența de înălțime dintre con
curente. îi explicau sec că strică echili
brul vizual. „Lucrurile au început să 
meargă mai bine după ce, în vara anului 
trecut, m-am întâlnit la mare cu Roxana 
Ciuhulescu, care a aflat că am picioare 
mai lungi decât ale ei. M-a luat deop
arte și am stat de vorbă câteva ore. 
Discuția cu ea m-a ajutat foarte mult, 
mi-a deschis mintea, pentru că Roxana 
mi-a povestit că și ea a trecut prin 
aceleași probleme ca și mine. Ea m-a

„Eu când vreau să fluier, fluier” 
a avut premiera în România

După ce a cucerit reduta germană, 
întorcându-se acasă cu Ursul de Argint 
obținut la Festivalul Internațional de 
Film de la Berlin, pelicula „Eu când 
vreau să fluier, fluier” a fost lansată joi 
seară în România.

Evident, evenimentul nu a fost 
lipsit de vedete. Andreea Esca în câije, 
Florin Piersic Jr, Dan Chișu, Nae 
Caranfil și Dana Rogoz sunt doar 
câteva exemple.

Prezent și el la lansare, însoțit de 
colegul Răzvan, Dani Oțil s-a declarat 
dezamăgit. Nu neapărat de film, cât de 
atmoferă.

„Premiera s-a bălăngănit pe un fir 
foarte subțire... și în bălăngăneala asta 
era gata, gata să atingă penibilul. 
Spălată, mai apretată și mai bine

învățat să mă plac așa cum sunt, să nu 
îi bag în seamă pe cei malițioși, să 
privesc înălțimea mea ca pe o calitate”a 
declarat Daniela.

Acum, dimensiunile picioarelor 
Danielei au fost confirmate oficial. 
Pentru tânăra din Zalău, aceasta poate 
însemna deschiderea unor porți la care 
a bătut, cândva, zadarnic. Și realizarea 
visului de a deveni manechin 
internațional nu mai pare chiar atât de 
îndepărtată. Cât despre Roxana, ea a 
dovedit încă o dată că nu s-a bazat în 
carieră doar pe picioare, ci și pe suflet.

îmbrăcată decât lumea obișnuită cu 
care mă întâlnesc eu miercurea la cin- 
ema-ul cu reducere. Ba mai mult, după 
ținutele lor, lipsa părului și multiplele 
rame groase, ai zice că sunt și mai citiți 
și mai plimbați prin muzee. O fi. Trist 
e că le suna telefoanele 'ca draciii'... și 
dacă nu ca dracii... sigur mai des decât 
cocalarilor cu care am eu norocul să 
împart sala la multiplex”, a scris „mati
nalul” pe blogul lui.

De la lansarea thrillerului lui 
Florin Șerban nu au lipsit nici eroii 
peliculei, Ada Condeescu venind la 
brațul lui George Piștereanu. Interesant 
este că la eveniment au participat și 
pușcăriașii care au jucat în film. De
sigur, doar cei care au devenit, între 
timp, oameni liberi.

ANUNȚ ANGAJARE /N

Cotidianul GLASUL HUNEDOAREI
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Părintele Lankester Merrin crede că a zărit fața Răului. în anii care 
au urmat celui de-al Doilea Război Mondial. Merrin este bântuit fără 
întrerupere de amintiri despre brutalitatea săvârșiră împotriva oameni
lor nevinovat!. (Pro Cinema. 22:00; Exorcistul: începutul)

Măză- 
riche

Desco- 
oerite

Satis
facție

Stropite

12:15

12:45

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Prima parte
Telejurnal
Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Partea a 
doua

Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 224.) 45' cu 
Benjamin Vicuna, Silvina 
Acosta, Catalina Artusi, Diego 
Bugallo
Europa ne privește
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 36.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go
Telejurnal: Sport; Meteo
Pur și simplu delicios
Kronika (magazin cultural)
Știi sport?
Echipa verde (2009, rel.) 
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 37.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Gc
Sport
Telejurnal; Meteo
Gala Premiilor GOPO Prima 

parte
Vă doare capul?

Clasament 
Cutai 

Lamă

umplută

Vmovati

prefix

Etajeră

Fruct

Ten!

Nadia
Luca

Capriciu

Agent de

Curs de 
apă

Aluminiu

Teul

Bunde 
legat

Tur de

Răspuns 
pozitiv

Curat Margine

Avânt

Primul 
ajutor

Fir 
textil

M mu
zicală
£

Animal 
nordic

Platou

Docu
ment

S-a născut pe 13 septembrie 1977. La noma! 
apt ani, a început si la lecții de pian, dar 

le-a abandonat curând în favoarea celor de 
orgă electronică. A mers la psiholog de la o 

vârstă fraged; terrtru a putea trece mai 
ușor peste trauma suferită după separarea 
părinților. Pe plan muzical a reușit să se 

afirme datorite unei prietene care l-a trimis 
o înregistrare de-a sa Kathryns! Schenker, o 
influentă figura în lumea muzicală. Albumul 

de debut a tei lansat în 1995 șl a repre
zentat un adevărat succes. Piese ca 
“Shadowboxer”, *Sleep to Dream” și 
Criminal” au făcut înconjurul Amoricll, 

clasându-se pe primele locuri în topuri. în 
1997, a câștigat premiul MTV pentru cel 

mai bun artist debutant.

Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 39.)
Vin Floriile cu soare (rel.) 
Poate nu știai
Videoterapia (rel.) 
Telejurnal; Sport
Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 67.)
întâlnire pe 2
Telejurnal
Ferma (rel.) 
e Forum (reportaj) 
împreună în Europa
Centru] de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 39.)
Elisa (italian serial, 2003 - 41.) 
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin, Berlin (german serial. 

2002, rel. - 67.) cu Felicitas 
Woll, Sandra Borgmann, Jan 
Sosniok, Matthias Klimsa
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 214.)
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999) Gogoșile 
lui Montalbano cu Luca Zinga- 
retti, Katharina Bohm, Davide 
Lo Verde, Cesare Bocci
Bugetul meu (reportaj) 
Lumea de aproape (documen

tar)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Replay

06:00 Observator 07:O0 Știrile PRO TV (2009) 07:30 Cristina Show (rel.) 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:45 Cameleonii (2009, rel.) 07:30 Numerele (2005 - 23.)
10:00 în gura presei 10:00 Serviți, vă rog! (emisiune de 10:00 Iubiri (columbian serial, 2006) 08:20 Sport cu Florentina
11:00 Benny Hill (englez serial, divertisment, 2009, rel.) 11:15 Pagini de viață (2006) 09:00 Medium (2005, rel. - 20.) 60'

1969) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 Pagini de viață (2006) 10:00 Galileo
12:00; Barbă Neagră (SUA film serial 1973, rel. - 3706.) cu Heather 14:00 RBD, familia (mexican serial, 10:30 Swingtown (serial, 2008 -, 7

; de aventură, 2006) 163' cu •• Tom, Christel Khalil, Lauralee 2007) 11:30 Cei 4400 (S.F., 2004- 10.) '
• Angus MacFadyen Bell, Don Diamont 15:15 Rețeta de ACASĂ 13:00 Camera de râs

13 00 Observator ■ l:(|fr Știrile PRO TV (2009) 15:30 Destine furate (2007) 14:00 Medium (2005 - 21.)
14:00: Robinson Crusoe (SUA aven- 13* întoarcerea lui Sandokan (ita- 16:25 Vremea de ACASĂ 15:15 Uite cine gătește! (2010, rel.)

tură, 1997) 82' cu Pierce Bros- lian mini-serial, 1996, rel.) cu 16:30 Sărmana Maria (1996) 16:30 Trăsniții (serial de comedie,
nan, Damian Lewis, Williem Kabir Bedi, Mandala Tayde, 17:30 Poveștiri adevărate 2007, rel. - 20.)
Takaku, Polly Walker Mathieu Carriere, Fabio Testi 18:30 împreună pentru totdeauna 17:15 Galileo (emisiune de divertis-

16:00 Observator I M5 Iisus din Nazareth (italian-en- (mexican serial, 2008 - 1.) ment, 2010) 45'
17 iM Acces Direct glez dramă, 1977 - 1.) 19:30 Cameleonii (mexican film se- 18:00 Focus 18 90'
19:00 Observator , 1700 Știrile PRO TV (2009) rial de acțiune, 2009) 19:00 Focus Sport
20:30 Comanda la mine (reality 17:45 Happy Hour 20:30 Aniela (român serial, 2009) cu 19:30 Cine știe...câștigă!

show, 2010) «19:00 Știrile PRO TV (2009) Adela Popescu, Mihai Petre, Sa- 20:30 Fermier. Caut nevastă! '
22:0C Singuri cu vedeta (reality 20:30 Camera de refugiu (SUA thril- bina Posea, Bogdan Albulescu 22:15 Trăsniții (serial de comedie,

: show, 2010) 60' Ier de acțiune, 2002) 21:30 India (brazilian-indian, 2009) 2007 - 21.) 45’
HtMP Observator 22:15 State de România (român serial 22:30 Poveștiri de noapte 23:15 Crime în Toronto (canadian

Un Show Păcătos (emisiune de de comedie, 2009 - 82.) 23:30 Terra Nostra (brazilian serial, polițist, 2001) cu Wendy Crew- i
| divertisment) 23:30 Știrile PRO TV (2009) 1999) son, Victor Garber

13:25 Amurg (SUA dramă, 2008) 120' cu Kristen Stewart 
15:25 Spioni de elită (englez-SUApolițist, 2001)

Acasă de Crăciun (SUA comedie, 2007)
Pe platourile de filmare 26'
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 3.)
Janosik: O poveste adevărată (polonez-slovac-ceh dramă, 2009) 23:25 

Plictisit de moarte (SUA serial de comedie, 2009 - 1.) Sindromul Stoc
kholm cu Jason Schwartzman, Zach Galifianakis, Tcd Danson

15:15
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00

Punctul zero (român-SUA film de acțiune, 1995, rel.)
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/8.) 
Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 11.) 
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 11.) 
Cei nouă (SUA serial polițist, 2006 - 2.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 3.) 
Exorcistul: începutul (SUA horror, 2004) 114' cu Stellan Skarsgard, 

Izabella Scorupco, James D'Arcy, Remy Sweeney
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ambalator manual 2

barman 3

dulgher (exclusiv restaurator)
I

femeie de servici 1

confecționer asamblor art. textile
5

barman 1 lăcătuș montator 1

lucrător comercial 2

gaterist Ia tăiat bușteni 2

inginer construcții civile, ind., și 
agricole 1

inginer producție 2

muncitor necal. la amb. prod, sub
formă de praf și granule 2

munc.necal.la demol.clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță 1

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

•■'jc.necal.la asamblarea, mon- 
pieselor 76

pizzar 1

șofer autoturisme și camioane
2

v w 7

zidar rosar-stivuitor 2

inginer prelucrări metalurgice
1

coafor 2

confecționer art. din piele și înlo-
cuitor 7

consilier financiar-bancar
10

constructor-montator de structuri
metalice I

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță-
minte 2

cusător piese din piele și înlocui-
tori 12

dulgher (exclusiv restaurator)
2

inginer constructor instalații
1

lucrător controlor final 1

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 4

munc.necal.la demol.clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță, gresie

3

munc.necal în ind. confecțiior
3

manager financiar
1

ospătar (chelner) 2

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

recepționer hotel 1

vanzator 2

manichiurist 1

cosmeticean 1

dulgher(exclusiv restaurator)
3

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar-betonist 3

foijor mecanic 1

macaragiu 1

mânuitor, montator decor 1

săpător manual 6

sudor 1

Hunedoara
Petroșani

Lupeni

piele 1

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5

spălător vehicule 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-as amb lor articole
textile 8

muncitor necal.în ind. Confecții-
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator 1

mecanic agricol
4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

barman 1

brutar 1

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

Telefon: 0755.999.917 îngrijitor clădiri 2
Teiefon: 0755.999.918 '

Telefon: 0755.999.919

agent securitate 1 jurisconsult 1
coafor 2

confecționer îmbrăcare volane în

Mică publicitate

cusător piese din piele și în
locuitor 5

dulgher (exclusiv restaurator)
2

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj 1

Petrila

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

ospătar(chelner) 1

Călan

confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3

FERTE DE SERVICII j MOB LIARE
Câștigați 2000-5000 ron lunar,muncă la domiciliu,procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara! Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat,au- 
toadresat (plic în plic) la adresa:Lukaci Nicolae, O.P.l, G.P.122, Deva, 
Hunedoara.

Vând teren intravilan, 2.170 metri pătrați, zona Deva - 700, toate utilită
țile, drum privat. Se poate și reparcela. Preț negociabil. Informații la te
lefon: 0744.539.332.

C ril, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
re. . entru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575,0354.881.180 
sau conta.serv@yahoo.com

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, inspec
tor protecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - PSI-SU 
(Legea 319 și 307/ 2006). Tel. 0720.880.751, 0254.260.909.

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

Vând apartament 4 camere în Deva, zona Dorobanți, foarte spațios, 2 băi, 
2 balcoane, frumos amenajat. Preț: 58.000 euro negociabil. Accept și în 
două rate. Tel: 0354.410.622

Cumpăr urgent spațiu în Deva 80-150 mp. Ofer prețul pieței imediat Tel: 
0734.957.389

Execut lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări 
interioare. Calitate la prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

Executăm toată gama de săpături: piscine, fose septice, șanțuri canalizare, fun
dații case și garduri, gropi pomi. Tel. 0741 053 085

Contabil ofer colaborare part time, fulltime,contabilitate de la „A” la „Z”,in
clusiv resurse umane-salarizare, declarații buget.. Tel. 0723 409 007 E-mail: ni- 
cutrufas@yahoo.com. Ofer decont.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Germania, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania la destinație, cu mașini modeme, climatizate. Tel. 
0721285100

Caut să cumpăr spațiu comercial în Deva, exclus apartament transformat 
în spațiu. Tel: 0734.957.389

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R , sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
apă curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
exterioară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

DIVERSE
k

Vând porci între 90 - 260 kg, vacă gestantă și junincă. Preț negociabil. 
Tel.0722.775.557.

Vând stație emisie recepție camion și autoturisme Albrecht Stabo de la 4 wați 
la 30 de wați, antene numai la comandă de 5000 wați, 1200 wați. Import Ger
mania. Tel: 0723.911.241.

Vând acordeon Velmaister 11+4 registre 96 bași și Velmaister de 5+3 registre 
de 96 de bași, hocner de 120 de bași, negru, hocner de 48 de bași verde. Import 
Germania. Tel: 0723.911.241.

Cumpăr vauchere 3 (trei), prin programul „Rabla”, plus actele aferente. Ofer 
1.400/bucată, negociabil. Tel: 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând ouă pentru incubație, găini de rasă Sussex (herminat deschis). Tel. 
0726.388.161.

Vând rochie de mireasă,voal,coroniță și mănuși, model nou, stare impecabilă. 
Pre^OO lei. Tel. 0722.252.603.

Vând 2 pompe de injecție pentru tractor U650 și ARO. Preț negociabil. Infor
mații la tel.0757.595.380.

Tarife mică pui

Vând garaj (nou) în zona str. Scărișoara (sc. A. Mureșan). Tel. 
0724.980.691. Preț negociabil.

Vând apartament cu două camere,din cărămidă, confort unu, exclus in
termediari. Tel. 0354.410.537, 0748.395.736.

AUTO 4
Vând SEAT MARBELLA 850 cmc,an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare, consum mic, revizie tehnică 15.12.2011, preț 600 euro și 
OPEL ASTRA CARAVAN COMBI, 2000cmc, an fabricație 1994, preț 
2500 euro. Tel. 0254/221254, 0720528350

Vând DACIA 1310, an fabricație 1989, stare bună,verificare tehnica 
12/2010, RCA valabil, taxă drum 02/2011, 5 viteze, culoare albastră. Se 
poate vedea în Deva.

Preț 2000 ron, negociabil. Tel. 0354/105127, 0747 054 922

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 euro și OPEL ASTRA 
CARAVAN,2000 cmc, an fabricație 1994, R.T. 15.12.2011, toate dotările, 
preț 2600 euro.Tel. 0254/221 254, 0720 528 350.

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide și semiso
lide 14

Telefon: 0755.999.924

manager 1

manipulant mărfuri 1 

muncitor necal.la asamblarea 
produselor solide si demiso-
lide 1

Telefon: 0755.999.928

confecționer plase de sârmă
1

inginer topograf miner
1

munc.necal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

munc. necal. la demol. clă
diri, faianțe, gresie,mozaic

1

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

paznic 1

sudor 1

vânzător 1

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Hațeg
Aninoasa

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

Telefon: 0755.999.925

0

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2

lucrător social
1

muncitor necal.la demolare

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

munc.necal.la 
demol .clădiri,zidărie, gresie, 
faianță,mozaic 1

ANUNȚ PUBLIC9

GRUP DE PROPRIETARI PRIN GRINDEAN CORNEL, cu sediul în local
itatea Vulcan, str. Dorobanți, bl. 49, ap. 40, jud. Hunedoara, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului/programului PUZ - “Introducere teren în intravilan” în 
localitatea Uricani - Câmpu lui Neag, f.n., jud. Hunedoara și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul 
APM Hunedoara, Deva, str. A.Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 8 16:30) și
vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM Timișoara, 
str. Amurgului, nr. 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului 
anunț.

taid\ nr mică pttrt tcttatf

I
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aIa _____________________________ _■■

! (text maxim 50 de cuvinte)
!

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

; Semnătura

1 Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl.
! D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul stand de ziare din
i centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mali și
j la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
! Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de Ia depunerea lor. Ast- 
i fel: 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 taloanele din edițiile de joi 
! și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

te persoane juridice: Preț anunț simplu : 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundai: 7 lei
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Opt etape fără punct 
în deplasare

Lupeniul a încurcat Argeșul
Mureșul Deva a pierdut și la
Baia Mare, împotriva unei 
echipe care s-a antrenat în 

pauza competițională pe unde 
a putut, a fost cu un pas și ju
mătate retrogradată, iar în me
ciul de sâmbătă a reușit primul 
succes după opt etape de „se

cetă”.

Băimărenii au găsit, în sfârșit, 
un adversar mai slab pe care să îl 
învingă, după ce au câștigat la Co
vaci, cu Fortuna, cu 2 - 1. Se întâm
pla pe 7 noiembrie anul trecut. 
Coincidență sau nu, dar tot atunci și 
Mureșul a obținut ultimul punct în 
deplasare, 0 - 0 la Cluj, cu Univer
sitatea. Meciul de pe stadionul din 
Dealul Florilor a fost foarte slab, cu 
puține ocazii de ambele părți. In 
prima repriză doar atacantul lui FC 
Baia Mare, Achim, a avut șansa de 
a marca, dar s-a speriat după ce s-a 
trezit față în față cu Moldovan și a

ratat spațiul porții.
După ieșirea de la cabine, 

băimărenii au preluat inițiativa și au 
reușit să marcheze golul victoriei, în 
minutul 64. Bichiri a centrat în 
careul devean, iar Emeszt a pus 
capul și mingea s-a dus din bara 
transversală, în plasa porții devene. 
Nu la fel de reușită a fost execuția 
lui Dosan, care două minute mai 
târziu a avut șansa egalării.

Din marginea caruzlui mic al 
băimărenilor, fundașul central al 
Mureșului a ratat execuția de 1 - 1, 
iar toate punctele au rămas în contul 
gazdelor. FC Baia Mare și Mureșul 
Deva au făcut rocada în clasament 
după acest meci, iar retrogradarea e 
încă o amenințare cât se poate de 
reală pentru trupa pregătită de Ghe- 
orghe Barbu. La deveni a jucat și ul
timul transfer, Gabriel Apetri, 
introdus în teren în minutul 46, dar 
fostul jucător al Jiului sau Craiovei 
nu a rupt gura târgului.

Pornită din postura de 
favorită, FC Argeș nu a trecut de 
Minerul Lupeni. Gazdele hune- 
dorene au rezistat presiunii așa 
cum au știut mai bine, reușind să 
obțină un punct. Deși au jucat 
acasă, minerii din Lupeni au avut 
o comportare de echipă care 
evoluează în deplasare, nereușind 
să amenințe niciodată în mod per
iculos poarta apărată de Boșneag. 
Cel mai bun jucător de pe teren a 
fost portarul Minerului, Adrian 
Pascal. Acesta a reușit să salveze 
din fața lui Bazzi, Bălașa sau Iu
lian Tameș, mingi pe care scria 
gol. în ultimele 20 de minute, 
Minerul a evoluat în inferioritate 
numerică, Daj fiind trimis la ves
tiare mai devreme pentru două 
avertismente. Egalul de la Lupeni 
i-a nemulțumit pe argeșeni, care 
au sărit la bătaie după ultimul 
fluier al arbitrului. Jucătorii 
antrenați de Cristi Negru și-au 
acuzat adversarii că au evoluat 
motivați financiar de alte echipe, 
nu doar de propriul club.

b

r
frT* *

RTH
I Iulian Tameș nu a reușit
I să il învingă pe portarul Pascal

Rezultate etapa p XXI-a
Minerul Lupeni - FC Argeș
Dacia Mioveni - CSM Râmnicu Vâlcea
Fortuna Covaci - UTA
Gaz Metan CFR Craiova - FCM Târgu Mureș
FC Baia Mare - Mureșul Deva
FC Bihor - Arieșul Turda
FC Silvania - Jiul
CS Otopeni - FC Drobeta Turnu Severin

0 -ft
3 0
0-1
0-
1 -0
2-2
3-0
3-0

Din nou egal în deplasare
.CFR Marmosim Simeria încă nu 

a obținut primul succes din retur, 
reușind totuși un nou rezultat de egal
itate, în deplasare, cu Nova Mama 
Mia Becicherecu Mic. în trei jocuri 
scurse din acest retur, trupa antrenată 
de Mirel Biriș a reușit un singur gol, 
pe terenul celor de la Jiul Rovinari. 
Prea puțin pentru ca simerienii să se 
mențină pe podium. în schimb, Pan
durii II Târgu Jiu prind viteză și în 
acest moment sunt echipa care are cele 
mai mari șanse de a promova. ACU 

Rezultatele etapei a XXI-a
FC Școlar Reșița - Muncitorul Reșița 3-0
CS Ineu - Millenium Giarmata 1 — 2
FC II Timișoara - Pandurii II Târgu Jiu 1—4
Unirea Sânnicolau Mare - Gloria Arad 2-2
Jiul Rovinari - Minerul Mehedinți 0—1
ACU Arad - Național Sebiș 1-0
ACS Recaș - Retezatul Hațeg 3-0
Nova Mama Mia - CFR Marmosim Simeria 0-0

Arad are și ea un start de retur exce
lent, dublat de o defensivă foarte bună, 
numai șapte goluri primite în 19 meci
uri jucate. Și Minerul Mehedinți are 
mari șanse la ocuparea primei poziții, 
în timp ce ACS Recaș e la șase puncte 
în spatele liderului, care are și un meci 
în plus jucat. în runda următoare CFR 
Marmosim ar trebui să joace acasă cu 
CS ineu. Spunem ar trebui, deoarece 
echipa arădeană este în pragul 
desființării. Jucătorii au refuzat să facă 
deplasarea în penultima etapă

disputată, iar vineri au cedat pe pro
priul teren cu Millenium Giarmata. 
Jucătorii sunt neplătiți de luni de zile, 
iar dacă situația nu se schimbă, este 
posibil ca sâmbătă Ineul să nu se prg^ 
inte la Simeria.

S.C.HÎLVA LEMNTEX S.R.L.
nai Chbtiimliu, nr.121 D, comuna llârău,
ici/fax: O3A4/30102i/22. e-muil: iulvu<fb*muri.rt)


