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Știrea zilei

Consulul SUA la București anunță că

Românii vor primi mai 
ișor vize pentru State

Consulul general al Ambasadei Statelor Unite la 
iucurești, James Gray, a anunțat, vineri, la Deva, că guvernul 
merican lucrează la un program menit să simplifice modalitatea 
e acordare a vizelor pentru românii care vor să viziteze Amer- 
:a.

La Deva, Excelența Sa James Gray a fost primit de 
ceprimarii Cosmin Costa și Corina Oprișiu, primarul Mircia 
luntean neaflându-se în localitate la momentul vizitei.

Consulul american s-a arătat încântat de potențialul tur
istic pe care îl are municipiul Deva, afirmând despre Cetatea 
Devei că este o construcție impresionantă și și-a exprimat 
intenția de a reveni să viziteze Cetatea când lucrările de restau
rare vor fi finalizate.

Studenții români 
sunt așteptați în SUA

In cadrul conferinței de presă, James Gray a vorbit despre 
programul Work & Travel, prin intermediul căruia studenții 
români au posibilitatea de a vizita și, în același timp, de a lucra 
pe perioada vacanței de vară în Statele Unite ale Americii.

„Timp de patru luni, studenții din România pot avea parte 
de o experiență grozavă în care să experimenteze Statele Unite 
ale Americii, dar și pentru a se întâlnii cu alți studenți din alte 
țări care participă la acest program. Sperăm ca acest program să 
aibă continuitate și încurajăm studenții să consulte site-ul oficial 
al Ambasadei Statelor Unite pentru a afla mai multe detalii”, a 
declarat James Gray, consulul general al Ambasadei Statelor 
Unite la București.

Chestionare 
în limba română

Referindu-se programul de aplicarea a vizelor acordate 
românilor care doresc să viziteze Statele Unite ale Americii, 
James Gray a declarat că se lucrează la un program electronic 
menit să reducă eforturile aplicanților pentru obținerea vizelor, 
precum să și elimine o mare parte din documentele necesare 
pentru obținerea permisului de tranzit sau de ședere în Amer
ica.

„In prezent 75 la sută din aplicanții români se califică pen
tru vize și vrem să facem procesul de solicitare mai simplu prin 
acest procedeu electronic. Un alt aspect care doresc să-1 
menționez este faptul că pe formularul de aplicare, care conține 
întrebări în limba engleză și trebuie completat în aceeași limbă 
va exista și opțiunea ca întrebarea să fie afișată și în limba 
română. Este un aspect special deoarece doar câteva țări 
beneficiază de astfel de facilități”, a adăugat James Gray.

Irina Năstase
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■^■Sfântul Zilei HOROSCOP

Sfântul Apostol Simon Zilotul, Trebuie să știi că regula acestei 
zile pentru a reuși este să beneficiezi 
de ajutorul necondiționat din partea

Salată 
berlineză

adică râvnitorul
Sfântul Simon care s-a numit și Natanael, cel ce a 

fost mire la nunta cea din Cana, unde a fost chemat Hris- 
tos cu ucenicii Săi și a prefăcut apa în vin. Deci văzând 
Simon minunea aceasta a lăsat mireasa, nunta și casa, și 
a urmat după Hristos, prietenul și făcătorul de minuni și 
aducătorul de mireasă și Mirele sufletelor celor curate. 
El a fost cu apostolii când s-a pogorât Duhul Sfânt în chip 
de limbi de foc, și umplându-se de Acesta și înconjurând 
mai tot pământul, a ars toată înșelăciunea mulțimii zeilor, 
și trecând prin toată Mauritania și prin Africa a 
propovăduit pe Hristos. Și după aceea mergând în Brita- 
nia, și luminând pe mulți cu cuvântul Evangheliei, a fost 
răstignit și îngropat acolo, far numele de „Zilotul" l-a 
dobândit ca recunoaștere pentru zelul cu care i-a luminat 
pe cei care l-au ascultat, umplându-le sufletele de 
credință.

în fiecare an, în a zecea zi a lunii mai, Biserica 
Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Simon Zilotul. Biser
ica Podeanu din București, care adăpostește moaștele 
acestuia, devine la această dată neîncăpătoare pentru 
credincioșii veniți să-l cinstească pe unul dintre cei 12 
apostoli ai lui Hristos. Moaștele Sfântului Simon au fost 
aduse la biserica Podeanu de Prea Sfințitul Valerian Za- 
haria, episcop al Oradei încă din 1971. Nu a fost lăsat să 
slujească însă, decât după 1990. Episcopul a trecut fa cele 
veșnice în martie 1996, lăsând moștenire Bisericii 
Podeanu neprețuitele moaște. Tot aici este adăpostită și

o bucățică din Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Sfântul 
Apostol. Cu ocazia acestui mare praznic, ea este scoasă 
din Sfântul Altar și adusă spre închinare credincioșilor.

Sunt, de asemenea, cunoscute minunile care se fac 
aici. Enoriașii Bisericii Podeanu sunt cei mai entuziaști 
povestitori ai acestora. Vindecări miraculoase, prunci 
dăruiți la bătrânețe, divorțuri oprite sunt îmbrăcate de 
fiecare în cuvinte pline de evlavie. Adesea, tinerii care 
doresc să se căsătorească vin să se roage Sfântului Apos
tol Simon Zilotul și, aducând prunci pe lume, hotărăsc ca 
aceștia să poarte numele lui. Fetele de măritat își 
îndreaptă și ele rugăciunile către Sfântul Simon, sperând 
că acesta le va scoate în cale ursitul. Deși mai puțin 
cunoscut, Sfântul Apostol Simon Zilotul este, fără 
îndoială, unul dintre marii sfinți ai neamului, care aduce 
alinare și binecuvântare în sufletele credincioșilor.

persoanei iubite și a prietenilor. Vei avea parte
de el doar dacă vei reuși să treci peste anumite
coflicte mai mici.

Persoana iubită se pregătește as
tăzi să facă o călătorie, dar se pare că 
și de această dată tu vei fi persoana 
care trebuie să suporte cheltuielile de
drum pentru că azi ești o sursă continuă de
bani pentru cei din jur.

Este bine ca în această zi să îți 
pui la punct un program, pentru că ai 
foarte multe de făcut și prea puțin
timp la dispoziție. Organizarea va fi cheia 
succesului pentru tine.

Cu toate că lucrurile nu ies așa 
cum îți dorești, apropiații te sfătuiesc 
să renunți în privința unor proiecte 
care nu dau rezultate. Deși ai putea 
urma calea cea mai ușoară te vei încăpățâna 
însă să continui ceea ce ți-ai propus cu mult
timp în urmă.

Nu te încrede prea mult în promi
siunile pe care ți le va face o rudă 
pentru că nu va fi în stare să și le țină 
prea curând. îți vei petrece majorita
tea zilei pe drumuri alergând să îți rezolvi pro
blemele vechi ce au rămas în aer.

Ingrediente:

500 g came de vită fiartă, 
2 ouă, 1 ceapă mică, 1-2 cas
traveți murați, 2 linguri ma
ioneză, 1 lingură bulion, 
sare, piper.

Mod de preparare:

Se fierb carnea de vită și 
ouăle, separat, în apă cu sare. 
Ouăle se curăță de coajă și se 
taie bucățele mici. Carnea se 
taie și ea bucățele mici.

Se pune într-un castron 
carnea, se adaugă ouăle. Se 
taie castravetele murat în cu- 
bulețe mici și se stoarce bine 
de zeamă. Ceapa se taie 
fidea. Se pun maioneza și 
bulionul. Se amestecă bine. 
Se lasă câteva ore la frigider.

Se poate decora cu castra
vete murat, ceapă verde sau 
după imaginația fiecăruia.< J

10 mai
de-a lungul timpului

1497: Amerigo Vespucci lasă Câdiz pentru prima 
sa călătorie în Lumea Nouă.

1503: Cristo for Columb descoperă Insulele Cay- 
| man și le denumește Las Tortugas

1768: John Wilkes este întemnițat pentru articolul 
scris în North Briton, prin care îl critică necruțător pe 

-■ -regele George al III-lea
1940: Winston Churchill devine prim-ministru al 

I 'Marii Britanii în urma demisiei premierului Neville 
Chamberlain

1940: Al doilea război mondial: Germania 
/invadează Belgia, Olanda și Marele Ducat de Luxem
burg

1941: Al doilea război mondial: Rudolf Hess se 
Jpatu>utează în Scoția în încercarea de a negocia pacea 
'/între Anglia și Germania

S-au născut:
1755: Robert Gray, navigator și explorator ameri

can (d. 1806)
1894: Elvira Popescu, actriță franceză de origine 

română (d. 1993)
1899: Fred Astaire, dansator, coregraf, actor și 

cântăreț american (d. 1987)
1925: Ilie Verdeț, politician român (d. 2001)
1958: Mihai Groza, politician român
1960: Bono, solistul trupei irlandeze U2

Comemorări:
1774: Ludovic al XV-lea, rege al Franței (n. 1710) 
1775: Caroline Matilda de Wales, regină a Dane

marcei și Norvegiei (n. 1751)
1850: Joseph Louis Gay-Lussac, fizician și chimist 

francez (n. 1778)
1004: Henry Morton Stanley, ziarist și explorator 

britanic (n. 1841)
1950: Vasile Aftenie, episcop greco-catolic (n. 

1899)
1971: Mihail Jora, pedagog, pianist, compozitor și 

dirijor român (n. 1891)

Ești poate prea stresat și din 
cauza acestui lucru te vei simți sin
gur, nervos și deprimat. Ar trebui să 
ieși mai des din casă. O veste pe care
o vei afla spre seara te va scoate rapid din sta
rea de amorțeală în care te afli și te va arunca
în vâltoarea vieții de noapte.

Concentrcază-te astăzi asupra mi
cilor, dar importantelor detalii. Ele 
vor face diferența. Vei fi recompensat 
pentru implicarea personală în orice 
proiect la care lucrezi.

Lin prieten te anunță că cineva 
vrea să îți facă o propunere de afa
ceri. Fii prudent și nu te aventura în
ainte de a ști despre ce este vorba. îți 
va fi mult mai bine financiar.

le Bancurile zilei

S-ar putea să reușești astăzi în 
ceea ce ți-ai propus, dar numai da
torită voinței puternice pe care o ai 
sau a încăpățânării. Ai putea afla că 
ți se oferă ocazia de a schimba ceva.

O persoană de sex opus din antu
rajul tău de prieteni îți tot trimite bi-

&

letele amoroase astăzi. S-ar putea să afli acest

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725
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Albanezii, după lungi 

ani de studii, documentări 
și cercetări, reușesc să 
construiască primul lor 
avion, dar care la primul 
lui zbor se prăbușește. 
Jale mare, doliu național 
și ziarele din întreaga 
lume apar cu următoarea

știre pe prima pagină:
"Primul avion con

struit de albanezi s-a pră
bușit. în viață, din întreg 
echipajul, a mai rămas 
numai fochistul!"

© © ©

La un ospiciu, nebu
nii evadau în fiecare

seară, plecau în oraș și se 
distrau, apoi obosiți se în
torceau. Doctorii se apucă 
și zidesc un zid inalt, pen
tru ca nebunii să nu mai 
plece. Dar nebunii tot 
evadează și se întorc a 
doua zi bine dispuși. 
Apoi, doctorii zidesc un 
zid uriaș, dar nimic. Apoi

zidesc un zid de 30 cm. Și 
așteaptă. După o săptă
mână de stat în ospiciu, 
nebunii sunt întrebați de 
doctori:

- De ce nu mai plecați?
- Nu mai avem pe ce 

pune scara.
© © ©

lucru și de la un prieten.

Chiar dacă apar unele întârzieri 
în proiectul de care te ocupi și lucru
rile nu ies tocmai cum le gândisei ini
țial, ar fi bine să nu-ți pierzi răbdarea, în final
victoria îți aparține.

Regula acestei zile pentru a reuși 
este să beneficiezi de ajutorul necon
diționat din partea persoanei iubite și
a prietenilor. Vei avea parte de el doar dacă
vei reuși să treci peste anumite conflicte.
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Politica dăunează până și mașinilor
Luptele interne din PNL afec
tează suspensiile autovehicule
lor care circulă pe șoseaua de 
centură a municipiului Deva. 

Firma care ar trebui să se 
ocupe de întreținerea drumuri
lor din municipiul reședință de 
județ refuză să plombeze “cra
terele” din drumul de centură 
cu toate că administrația lo
cală a solicitat de mai multe 

ori în scris acest lucru.

Drumul de centură al municipiului 
Deva, celebrul DN7, a devenit aproape 
impracticabil din cauza gropilor uriașe 
care s-au format în carosabil pe direcția 
de mers dinspre Arad spre Sebeș. Atât 
la intrare în Deva, cât și în zona gării se 
formează cozi de sute de metri de au
tovehicule, în special tiruri, care trec 
foarte greu peste gropile imense for

te în carosabil.

Politică 
de dau în gropi

Viceprimarul Cosmin Costa 
susține că administrația locală a făcut 
mai multe comenzi către firma Drumuri 
și Poduri SA Hunedoara, administrată 
de Consiliul Județean pentru a repara 
gropile din carosabil, dar administra
torul special al acestei societăți, Pom
piliu Crai, a refuzat să execute lucrările. 
Motivația oficială este aceea că în 
curând o parte din carosabil va fi stricat 
pentru introducerea unei conducte 

magistrale de evacuare a apelor uzate 
din Deva. De fapt, în spatele acestui 
refuz (nejustifîcat atâta timp cât 
Primăria Deva ar fi plătit reparațiile, fie 
și pe terme scurt și făcute improvizat) 
stă lupta dintre primarul Devei, Mircia 
Muntean, și președintele Consiliului 
Județean, Mircea Moloț. Surse din 
cadrul firmei de drumuri susțin că ad
ministratorul special Pompiliu Crai a 
fost oprit de Moloț să execute lucrările 
pentru a-i strica imaginea lui Mircia 
Muntean. Suspensiile autovehiculelor 
fiind doar victime colaterale în acest 
război politic. „Noi acum încercăm 
rezilierea contractului cu Drumuri 
Județene. Ei refuză să acopere gropile 
din asfalt până la finalizarea lucrărilor 
din programul ISPA. Nu își fac treaba 
corespunzător și nici vopsele care le 
folosesc la marcajele de pe străzi nu 
sunt de calitate. Drept dovadă, anul tre
cut au pictat străzile de trei ori, dar 
după prima ploaie au dispărut și însem
nele. Primăria este nevoită să apeleze la 
tot felul de artificii ca să mai acopere 
din gropi, măcar pentru perioade 
scurte”, a afirmat Cosmin Costa, vi
ceprimarul Devei.

Firma de drumuri 
o vacă de muls 
dusă în faliment

Societatea comerciala Drumuri și 
Poduri SA, este administrată de Consil
iul Județean fiind dusă de acesta în 
pragul falimentului. în încercarea de a 
salva societatea care a fost folosită ca o 
bună sursă de venituri de conducerea 
Consiliului Județean, a fosta adoptat un

plan de reorganizare fiind numit ca ad
ministrator special fostul director al 
Minvest, Pompiliu Crai. Acesta l-a în
locuit pe loan Prip managerul care a 
dus firma la “sapă de lemn” lăsând-o cu 
datorii imense. Pentru a mai salva ce se 
poate salva din societate, președintele 
Consiliului Județean Hunedoara, 
Mircea Moloț, este gata să facă tot felul 
de manevre în complicitate cu Pompiliu 
Crai educat în acest sens de pe vremea 
când era șefia Minvest. Una dintre ul
timele manevre financiare puse la cale 
de Moloț și Crai pentru a salva soci
etatea este participarea la licitații cu 

prețuri mult subevaluate și suplimenta
rea finanțării de către Consiliul 
Județean din alte surse. U,n asemenea 
caz este cel al derulării proiectului de 
modernizare a Drumului Județean 668 
pe tronsonul Bucium - Orlea - Gânțaga 
(între kilometrul 1 + 200 - 9 +200), 
investiție finanțată din fonduri eu
ropene, în valoare de peste 13 milioane 
de lei. Firma administrată “special” de 
Crai a adjudecat lucrarea ofertând 
jumătate din cuantumul stabilit prin 
studiul de fezabilitate al proiectului. 
Oferta redusă cu 50 la sută a fost 
înaintată de firma de drumuri la Consil

iul Județean cu scopul de pune mâna pe 
lucrare cu orice preț, chiar dacă la o 
asemenea valoare scăzută proiectul nu 
poate fi pus în practică. Pentru a putea 
realiza proiectul, Consiliul Județean 
plătește firmei de Drumuri alte sume de 
bani, fără nici o legătură cu cei alocați, 
din fonduri europene, pentru drumul în 
cauză, pe diverse lucrări de 
infrastructură inexistente sau mult 
supraevaluate, dar finanțate, de această 
dată, din bugetul județului.

Alexandru Avram

A fost sau nu a fost Mircea Moloț colaborator al Securității
„ Turnătoriile ” președintelui 

Mircea Ioan Moloț cu Securi
tatea, prin notele informative 
semnate cu numele de Voirel 
Panțuru, sunt comentate de 

demnitarii hunedoreni cu ar
gumente „pro” și „contra”. O 
parte dintre demnitari sunt de 
părere că informatorul Mircea 
Ioan Moloț ar trebui să își dea 
demisia din toate funcțiile pu
blice, alții spun că „mici turnă
tori” ar trebui iertați pentru că 
au trecut prea mulți ani de la 

Revoluție.

Președintele Mircea Ioan Moloț a 
prezentat public soluția dată de CNSAS 
la o contestație a sa privind colaborarea 
cu poliția politică a regimului ceaușist. 
Din aceste puține informații reiese că, 
într-o fază anterioară, CNSAS-ul i-a 
atribuit calitatea de colaborator al 
Securității. De asemenea, istoricul Mar
ius Oprea spune că: „Dosarul lui 
Mircea Moloț nu e curat, în sensul că 
președintele Consiliului Județean 
Hunedoara a fost informator al 
Securității. Furniza informații de la 
locul de muncă sau despre vecini. Are 
note informative semnate cu nume de 
cod. (afirmație confirmată de Moloț, 
n.red) Din păcate cei de la CNSAS l-au 
„albit” și cred că asta s-a datorat și unor 
considerente strategice. Eu sunt liberal, 
nu am nimic cu domnul Moloț, nici nu- 
1 cunosc, dar îmi asum tot ceea ce 
spun.” Istoricul Marius Oprea explică 
și motivul pentru care foștii informatori 
sunt „acoperiți” și susținuți de actualul 
sistem: „Trăim într-un sistem în care 
văd mereu informatori. în opinia mea, 
suntem în continuare dominați de 
activiști, securiști și informatori. Foștii 
securiști, activiști și informatori sunt în 
funcții de decizie. Informatorii sunt cei 
mai periculoși pentru că pot fi 
controlați datorită dosarului lor. Trebuie 
să ne asumăm ceea ce s-a întâmplat în 
acei ani, iar faptele petrecute atunci tre
buie spuse și repetate la nesfârșit”, a de
clarat Marius Oprea, într-o conferință 
de presă susținută la Deva.

Ce spun 
demnitarii noștri

„Nu are nici o legătură funcția pe 
care o deține cu ceea ce presupun unii. 
Din datele CNSAS reiese clar că 
Mircea Moloț nu a fost colaborator cu 
fosta securitate”, declară Costel Avram, 
președintele PRM hunedoara

„Chiar nu pot să comentez această 
chestiune....” - Mircia Muntean, pri
marul Devei.

„Acum vreo 15 ani trebuiau să fie 
luați la întrebări colaboratorii fostei 
securități. CNSAS a confirmat 
declarațiile președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara, Mircea Moloț. 
Toată nebunia asta a foștilor securiști 
hunedoreni a plecat de la Marius Oprea 
care a afirmat la un moment dat că în 
județul nostru are cei mai mulți colab
oratori ai fostei securități, dar a reușit 
să menționeze doar numele lui Mircea 
Moloț, din toți ăia mulți. Acum nu mai 
are nici o importanță ce a fost cu 20 de 
ani în urmă. Unii au fost informatori, 
alți nu. Mircea Moloț este omul potrivit 
pentru funcția pe care o deține. într-o zi 
poate am să mă trezesc și eu cu aceleași 
acuzații, deși eram în băncile școlii 
generale la vremea aceea”, a afirmat 
Bogdan Țîmpău, deputatul PNL de 
Hunedoara.

„Nu sunt în măsură să vorbesc de
spre ceea ce a făcut Mircea Moloț. 
CNSAS - ul este singurul care poate da 

cu exactitate detalii despre foștii colab
oratori. Bănuiesc că și-ar fi dat demisia 
de multă vreme dacă acuzele de genul 
asta ar fi fost justificate și de CNSAS”, 
a spus Dorin Păran, vicepreședintele 
PDL Hunedoara.

„Dacă într-adevăr a colaborat cu 
fosta securitate, ar fi normal și corect 
să-și dea demisia din funcția de 
președinte al Consiliului Județean 
Hunedoara. Eu unul așa aș face...”, a 
afirmat consilierul județean Nicolae 
Chirilă.

„Eu știu că Mircea Moloț a arătat 
tuturor documentul de la CNSAS prin 
care dovedește că acuzele care i se aduc 
nu sunt justificate. Pe de altă parte am 
văzut în presă și alte detalii care con
trazic total dovada CNSAS - ului. 
Moloț trebuie să clarifice foarte bine 
situația, iar dacă totul este diferit de 
ceea ce spune... vom discuta altfel”, a 
afirmat deputatul PSD, Laurențiu Nis- 
tor.

„Este o tensiune internă în PNL 
între primarul Mircia Muntean și 

Societate comercială din Deva 
angajează 

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

complex turistic „Steaua Mureșului”. 
Informații suplimentare la sediul societății 

din Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.

Mircea Moloț, din câte știu. De aseme
nea, președintele CJ , Mircea Moloț, a 
prezentat acele dovezi de la CNSAS 
prin care se dovedește că nu a fost co
laborator al securității. Din punct de 
vedere legal nu are nici o problemă, 
doar că trebuie să găsească o soluție 
pentru neliniștea din PNL Hunedoara” 
a spus deputatul Viorel Arion.

„Cred că, din punct de vedere 
moral, Mircea Moloț ar trebui să își dea 
demisia, cu atât mai mult cu cât și din 
documentele prezentate de dânsul 
reiese că - într-o formă sau alta - a fost 
apropiat de fosta Securitate. Este dis
cutabil dacă această apropiere de struc
turile Securității este sau nu este 
„poliție politică”. Dar dacă ar avea 
măcar demnitatea unei femei, Mircea 
Moloț ar urma exemplul fostei sale 
colege de partid Mona Muscă”, a afir
mat subprefectul Dorin Gligor.

Georgiana Giurgiu
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Președintele Traian Băsescu a declarat, duminică, că dacă sala
riile și pensiile nu sunt reduse, România va fi nevoită să angajeze 
un nou credit extern, ceea ce ar însemna "amanetarea" viitorului 
țării și a milioane de roman. el

Un bărbat a fost prins 
la volan fără permis

Un șofer are dosar de cerc
etare penală după ce a fost prins 
vineri circulând cu autoturismul 
fără a avea permis de conduc
ere. în urma verificărilor 
polițiștii au mai constatat că 
șoferul autovehiculului, Tiberiu 
D., de 48 de ani, din comuna 
Vețel, avea autorizația provi
zorie de circulație expirată încă 
de acum două săptămâni.

Accident în Hunedoara 
din cauza unui cal lăsat 

nesupravegheat

Accidentul a avut loc 
vineri noapte pe Bulevardul 
Traian din Hunedoara. Șoferul 
autoturismului, Valentin S., se 
deplasa din direcția gării spre 
Peștișu Mare. El nu a mai putut 
evita un cal care se afla pe 
șosea. în urma impactului, ani
malul a murit și un pasager de 
origine elvețiană în vârstă de 46 
de ani a fost rănit și transportat 
la Spitalul Municipal Hune
doara. Polițiștii efectuează 
cercetări pentru a identifica 
proprietarul animalului. De 
asemenea, ei au întocmit dosar 
penal pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Accident pe DN 66
provocat de un 

biciclist băut

Ion S., de 71 de ani, din 
comuna Bănița, se deplasa cu 
bicicleta, nu s-a asigurat la 
ieșirea de pe un drum secundar 
pe DN 66, nu a acordat priori
tate unui autoturism condus 
regulamentar și, în urma im
pactului biciclistul a fost rănit 
ușor și transportat la spital. 
Polițiștii au constatat că acesta 
avea o alcoolemie de 0,25 mg/ 
1, alcool pur în aerul expirat. Ei 
i-au întocmit biciclistului dosar 
de cercetare penală.

Două persoane au fost 
rănite din cauza 

imprudenței șoferului

Un cetățean francez și 
pasagera aflată în mașina sa au 
fost răniți ușor în urma unui ac
cident rutier. Incidentul a avut 
loc joi noapte la intersecția DN 
66 cu DJ 668. Șoferul autotur
ismului, Paul C., de 56 de ani, 
se deplasa cu autoturismul în 
direcția de mers Hațeg - Călan. 
Din cauza imprudenței, șoferul 
a pierdut controlul volanului și 
a ieșit de pe șoseaua umedă. In 
acest caz polițiștii au întocmit 
dosar de cercetare penală.

Maria Bulz

Hoții nu se mai tem ae nimeni și de nimic
Hoții nu mai au frică nici de 

cele sfinte, nici de cele lumești. 
La Deva, câțiva hoți au jefuit 

biserica din cimitirul de pe 
strada Eminescu, fără să se 

sinchisească că vor atrage asu
pra lor mânia divină. La Petro

șani, polițiștii au tras inutil 
șapte focuri de armă pentru a 
soma niște hoți să se predea.

Biserica ortodoxă cu hramul Sfân
tului Vasile cel Mare din Deva a fost 
călcată de hoți în noaptea de sâmbătă 
spre duminică. Preotul paroh Lucian 
Popa a descoperit, duminică dimineața, 
în jurul orei 7: 30, că un geam lateral al 
lăcașului de cult a fost spart în timpul 
nopții și că persoane necunoscute au 
pătruns în biserică și au furat bani din 
locul în care se vând lumânările. Preo
tul a sesizat poliția că hoții au pătruns 
și în altar și au luat o machetă din alu
miniu ce se afla pe chivotul bisericesc.,

Se pare că hoții și-au plănuit bine 
spargerea pentru dimineața zilei de 
duminică, atunci când creștinii vin în 
număr mare la liturghie și prelevarea 
amprentelor lăsate de hoți în biserică 
devine dificilă. Cu toate acestea, 
polițiștii au reușit să își facă meseria și 
să adune probe, ajutați fiind și de 
enoriașii prezenți la slujbă care au evi
tat să atingă locurile călcate de hoți. 
Polițiștii spun că prejudiciul creat este 
de 500 de lei și că se fac investigații 
pentru stabilirea unui cerc de suspecți.

Biserica ortodoxă din cimitir se

află în renovare pentru că, nu cu mult 
timp în urmă, un incendiu a distrus o 
bună parte din acoperiș. Ieri, în biserică 
se aflau și câteva coli de tablă, însă, 
acestea nu au fost sustrase de hoți.

Nici focul de armă 
nu-i mai sperie 
pe hoți

La Petroșani, polițiștii au tras 
șapte focuri de armă pentru a-i deter
mina pe niște hoți să se predea, însă

aceștia au ignorat avertismentele și au 
scăpat cu fuga de urmăritori. Doar un 
adolescent s-a speriat și a cedat 
somațiilor polițiștilor.

Patru persoane, printre care și un 
minor de 15 ani, care furau balustrade 
metalice din incinta triajului C.F.R. 
Petroșani, au fost prinse de polițiștii 
Postului de Poliție Transporturi Fer
oviare Petroșani. Polițiștii au ajuns la 
locul furtului în urma unei sesizări tele
fonice. La vederea polițiștilor, hoții au 
luat-o la fugă pe marginea DN 66. 
Polițiștii i-au somat verbal însă hoții au

continuat să fugă, motiv pentru care 
unul dintre polițiști a folosit arma, 
trăgând șapte focuri în plan vertical. 
Singurul care a fost prins este adoles
centul M.A. de 15 ani din Petrila. 
Polițiștii au recuperat mai multe piese 
metalice pe care hoți intenționau să le 
fure. Deși au reușit să fugă ceilalți trei 
hoț au fost identificați la scurt timp. 
Polițiștii îi caută în continuare pentru 
comiterea infracțiunii de furt calificat.

Maria Bulz

O tânără a căzut cu bicicleta
de la 4 metri în Jiu

Tânăra a fost salvată de prieteni și 
de echipa de jandarmi montani după ce a 
căzut cu bicicleta de la o înălțime de 
aproximativ patru metri în râul Jiul de 
Vest. Accidentul a avut loc sâmbătă după 
amiază.

Fata a căzut de pe drum și a fost 
scoasă din apă de cei trei prieteni care o 
însoțeau în plimbarea cu bicicleta. Ajunși 
la locul accidentului, jandarmii montani

de la Câmpu lui Neag împreună cu un 
echipaj SMURD au coborât peretele din 
stâncă pentru a-i acorda tinerei care se 
afla pe malul râului primul ajutor. Tânăra, 
Simona A., din municipiul Lupeni, a fost 
transportată de echipajul SMURD la Spi
talul Municipal Lupeni din cauza faptului 
că reclama dureri la picioare și la cap.

Maria Bulz

Un om a fost rănit grav după ce a căzut 
din mașină

Un grav accident a avut loc joi seara pe DN 76, pe raza comunei Șoimuș. 
Gheorghe P. de 51 de ani conducea o autospecială având în cabină un pasager. 
Acesta a apăsat din neglijență pe mânerul de deschiderii al ușii din dreapta și a 
căzut pe șosea. Costel F. de 45 de ani a fot rănit grav. El a fost transportat la Spi
talul Județean Deva. în acest caz polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală.

Maria Bulz

ANUNȚ PUBLIC
SC PĂDUREANCA PRODCONSTRUCT SRL, cu sediul în localitatea 

Hațeg, str.Ovid Densuseanu, nr.3, anunță elaborarea primei versiuni a planu- 
lui/programului PUZ - “Introducere în intravilan a 4 parcele de teren pentru 
construirea de 3 case de vacanță” în localitatea Hățăgel. comuna Densuș, 
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.l în termen de 18 zile calendaristice de la data 
primului anunț.

Polițiștii hunedoreni 
sunt atenți cu istoria

Polițiștii hunedoreni au sărbătorit împlinirea, la data de 9 mai, a 
133 de ani de le cucerirea independenței de stat a României, Ziua Eu
ropei și împlinirea a 65 de ani de la încheierea celui de al Doilea Război 
Mondial la sediul Poliției Municipiului Deva.

Evenimentele istorice au fost marcate printr-un simpozion 
științific. Acțiunea a fost organizată în colaborare cu Serviciul Județean 
al Arhivelor Naționale Hunedoara.

De asemenea, la sediul Primăriei Muncipiului Petroșani, în Sala 
de Marmură, a avut loc un seminar dedicat Zilei Europei, la care au 
participat elevii mai multor școli din oraș, precum și polițiști din cadrul 
serviciului de proximitate.

Maria Bulz

>TIEI SI INTERNELOR 
AL POLITIEI ROMANE 
- JunrruLuip
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Radiografie în sistemul de sănătate
hunedorean
Noile contracte-cadru înche
iate între Casa Județeană de 

Asigurări de Sănătate (CJAS) 
Hunedoara și furnizorii de ser

vicii medicale au adus mai 
mulți bani spitalelor 

și serviciului Ambulanța, 
dar mai puține fonduri pentru 

laboratoarele de analize 
„Â medicale, farmacii

și medicii de familie.

Efectele crizei economice și 
modificările legislației din domeniul 
sănătății au generat o serie de convulsii 
și la nivelul sistemului de sănătate 
hunedorean. Aceste transformări se 

reflectă și în creșterea sau scăderea 
numărului furnizorilor diverselor cate
gorii de servicii medicale care au solic
itat încheierea de contracte cu CJAS. 
Astfel, numărul laboratoarelor de anal
ize a scăzut de la 22 în 2009 la 14 în 
prezent, iar cel al furnizorilor de 
echipamente medicale de la 70 la 65. A 
sporit numărul farmaciilor care au 
încheiat contracte cu CJAS de la 88 la 
92, precum și a furnizorilor de servicii 
stomatologice de la 52 la 58. Numărul 
medicilor de familie a rămas relativ 
constant, respectiv 240, față de 241 
anul trecut. „Au avut loc modificări în 
modalitatea de calcul a fondurilor pen
tru serviciile medicale, iar bugetul este 
mai mic decât în anul trecut. Cu toate 
acestea, contractele încheiate cu CJAS 
oferă o oarecare siguranță deoarece 
casa este un bun platnic. Sperăm să aibă 

Ioc și o rectificare pozitivă astfel încât 
să mai putem suplimenta fondurile”, a 
declarat Ovidiu Bândea, purtătorul de 
cuvânt al CJAS Hunedoara.

Spitalele
și Ambulanța 
au primit 
mai mulți bani

Cele 11 spitale și două sanatorii au 
încheiat cu CJAS contracte în valoare 
de 170.638 mii lei, contracte mai mari 
comparativ cu anul trecut când fon
durile au fost doar de 145.572 mii lei. 
O creștere a înregistrat și serviciul de 
ambulanță care a primit 16.486 mii lei, 
față de 15.017 anul trecut. O scădere a 
valorii contractelor au înregistrat cei 
trei furnizori de îngrijiri medicale la 
domiciliu din județ care au încheiat 
contracte în valoare de 89 mii lei, față 
de 95 mii lei cât primiseră anul trecut.

Finanțarea 
farmaciilor 
și a cabinetelor 
stomatologice 
a fost redusă

lnscriindu-se pe trendul din ultimii 
ani, contractele încheiate cu farmaciile 
au avut o valoare mult mai mică. Astfel, 
ele se cifrează la 44.800 mii lei, față de 
51.850 mii lei în anul precedent. Ma-

joritatea farmaciștilor sunt nemulțumiți, 
dar acceptă situația. „Stăm și ne uităm 
la medicamentele din rafturi, că nu vine 
nimeni să cumpere la prețurile astea. 
Așa, cu medicamentele compensate și 
gratuite mai reușim și noi să încasăm 
ceva bani de la CJAS”, spune o 
farmacistă. O reducere substanțială a 
contractelor a avut loc și în cazul cabi
netelor stomatologice, de la 892 mii lei 
la 665 mii lei.

încă trei luni 
de grație pentru 
laboratoarele 
medicale

O situație dificilă au laboratoarele 
care efectuează teste paraclinice. Din 
cele 22 de laboratoare care ființau anul 
trecut, au încheiat contracte în acest an 
cu CJAS doar 14. Numai șapte dintre 
acestea, respectiv cele acreditate au 
primit bani, celelalte având la dispoziție 
o perioadă de grație de trei luni pentru 

a obține acreditarea. „Valoarea contrac
tului a scăzut la jumătate față de anul 
trecut. Cu banii pe care îi primim putem 
acoperi cererea de analize pentru cel 
mult o săptămână. Noi avem 19 
angajați. Alături de laboratoarele din 
Deva și Orăștie mai dispunem de două 
puncte de recoltare la Deva și câte unul 
la Brănișca și Șoimuș. Cu toate că avem 
încasări duble față de contractul cu 
CJAS, nu ne descurcăm. Dacă nu vom 
face față, o să închidem”, declară dr. 
Mihaela Stoian, proprietarul labora
toarelor BACTRO. Nemulțumirile 
laboranților s-au acutizat și la nivel 
național. Datorită modului de elabo
rare, promovare și implementare a con
tractului -cadru pentru anul 2010 și a 
inconsecvenței în aplicarea acestuia, 
patronatul Furnizorilor de Servicii 
Medicale Paraclinice PALMED 
intenționează să acționeze în instanță 
Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate.

Cătălin Rișcuța

Subsemnații MORARU OVIDIU - pre
ședinte CARP Hunedoara, KOVACS 

FRANCISC - președinte CARP Deva, 
CRUCERU VALENTIN — președinte 

CARP Oraștie, BIRIS A UGUSTIN - pre
ședinte CARPSimeria, BORȘ A MAR

TIN - președinte CARP Petrila, 
HOLHOSAUREL - vicepreședinte 
CARP Brad vă înaintam prezenta

SCRISOARE 
DESCHISĂ

Adresata membrilor Casei de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor Hațeg, prin care ne exprimam 
protestul și indignarea raportat la modul în care a 
fost tratat d-1 profesor Leontin Barbu, Președintele 
CARP Hațeg, cu ocazia adunării generale 
desfășurate la data de 22.04.2010.

La data adunării generale, s-au produs o serie 
de tulburări care au perturbat desfășurarea acesteia, 
astfel, d-lui Președinte i-a fost smuls microfonul 
din mană la deschiderea ședinței și câteva persoane 
au generat scandal în adunare interzicând cuvântul 
acestuia.

Datorita scandalului generat, Președintele și

invitații, dar și mai mulți membri au fost nevoiți 
să părăsească ședința, aceasta desfășurându-se 
contrar prevederilor statutare.

Sub controlul total al acestor persoane care 
prin atitudinea lor au generat o grava tulburare a 
ședinței s-a realizat, nelegal și nestatutar alegerea 
altor organe de conducere și excluderea d-lui 
Leontin Barbu.

Lăsând deoparte aspectele nelegale ale modu
lui în care s-a procedat, este lipsit de orice urma de 
moralitate și incalificabil modul în care a fost tratat 
un om care, în cei 16 ani de activitate în funcția de 
președinte a avut realizări și a adus beneficii CARP 
Hațeg și membrilor acesteia.

Activitatea derulata în folosul Casei și a mem
brilor acesteia a fost astfel răsplătită printr-o 
înlăturare violentă și nedemocratica, prin interz
icerea cuvântului și prin agitarea unei adunări, o 
abordare civilizata a ședinței nefiind în intenția 
celor care au urmărit acest rezultat.

De altfel, tot acest demers a avut deja 
consecințe în pierderea încrederii mai multor per
soane în această asociație, fiind tot mai mulți cei 
care intenționează a se retrage din CARP Hațeg.

Ne exprimam întregul sprijin și susținerea pen
tru d-1 prof. Leontin Barbu, acesta meritând din 
partea tuturor membrilor CARP Hațeg respect. 
Totodată, este necesară intervenția autorităților 
abilitate, a justiției, pentru a se reglementa această 
situație ce nu poate fi calificata.

Nereguli constatate la patiseriile 
din județul Hunedoara

în cursul unei campanii de control la nivel național in
spectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorului (CJPC) Hunedoara au constatat nere

guli la comercializarea produselor de patiserie.

în perioada 19 - 23 aprilie 2010, Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat respectarea preved
erilor legale referitoare la modul de fabricație, comercializare, 
etichetare, prezentare și publicitate a produselor de patiserie, a 
gogoșilor și covrigilor.

Inspectorii de la OJPC Hunedoara au constatat abateri privind 
modul de informare a consumatorilor prin etichetarea produselor 
preambalate sau pe afișe situate în imediata apropiere a produselor 
vândute în vrac. De exemplu, au fost găsite batoanele cu cașcaval 
sau cu parizer care nu aveau nici un fel de elemente de identificare- 
caracterizare.

De asemenea, s-a constatat neînscricrea tuturor ingredientelor 
sau înscrierea acestora într-o formă incompletă. Printre neregulile 
constatate și sancționate se numără și neafișarca plachetei INFO- 
CONS, cu datele de contact ale CJPC, destinată consumatorilor.

Statisticile privind disciplina patiserilor sunt alarmante. La 
aproximativ 80 la sută dintre operatorii economici care 
comercializează produse de patiserie, verificați la nivel național, s- 
au constatat nereguli. ANPC a aplicat peste 290 de amenzi, în val
oare totală de peste un milion de lei, iar 4,2 tone de produse au fost 
oprite de la vânzare.

Cătălin Rișcuța



Idriana Rahmuțeanu a primii, in sfârșit, vestea cea hună. 
După luni întregi de așteptare, ea a aflat că a rămas din 
nou însărcinată ieri, in ziua in care a împlinit 36 de ani.

Cătălin Moroșanu și Magda au câștigat trofeul 
’’Dansez pentru tine"

Cătălin Moroșanu și Magda 
Ciorobea au câștigat primul 

loc și marele premiu de 60.000 
de euro, vineri seară, la emi
siunea "Dansezpentru tine", 

difuzată de Pro Tv.

Cătălin și Magda le-au mulțumit 
telespectatorilor pentru ajutor și au 
ținut-o în brațe pe micuța Raluca pentru 
viitorul căreia au luptat aproape trei 
luni de zile.

"Nu m-am gândit vreodată că o să 
câștig. Vreau să mulțumesc celor care 
s-au uitat la televizor, care ne-au votat, 
care au stat până la ora asta și au făcut 
sacrificiul de a sta cu sufletul alături de 
noi. Mă bucur că alături de Magda și de 
coregrafa noastră, Cocuța, am reușit să 
oferim dragoste prin dansul nostru, im
plicare și o mică părticică din entuzias
mul nostru", a declarat campionul Kl, 
Cătălin Moroșanu, imediat după ter
minarea competiției "Dansez pentru 
tine".

Lacrimile de fericire ale Magdei 
au fost șterse de pe chip chiar de zâm
betul Ralucăi, fetița ei, care, îmbrăcată 
precum o balerină, a zburdat prin platou 
parcă știind că viitorul ei s-a luminat 
odată cu câștigarea premiului de 60.000 
de euro, cu care mama ei dorește să 
cumpere o locuință și să-i asigure o 
viață decentă. Pe lângă marele premiu, 

Magda a mai primit din partea unui 
sponsor a cărui imagine este Cătălin, un 
premiu de 3.000 de euro.

Dacă Magda și Moroșanu, campi
onii serii, au primit peste 13.000 de vo
turi, Iuliana Luciu și Grigore s-au situat 
pe locul al doilea cu peste 7.000 de vo
turi din partea telespectatorilor și au 
primit rafale de aplauze și un premiu de 
20.000 de euro cu care Grigore să poată 
avea grijă de viitorul frățiorului său, 
Ionuț. în timpul emisiunii de vineri, 
Grigore a avut surpriza să afle că a mai 
primit un ajutor de 5.000 de euro din 
partea lui Cosmin Olăroiu, iar școala 
Mark Twain i-a dăruit micuțului Ionuț 
un an de școlarizare, echivalentul a

10.000 de euro.
"Mă bucur foarte mult că am putut 

să îl ajut pe Grigore. Sper că premiul 
câștigat să-i fie de folos pentru a-și con
strui măcar o parte din casă, dacă nu pe 
toată și sunt sigură că și cu ajutorul oa
menilor de acasă, care au fost 
impresionați de cazul lui, va reuși să-și 
transforme visul în realitate. Mă bucur 
că am putut să fiu aici și să îi ajut pe el 
și pe Ionuț și chiar dacă nu am avut cea 
mai bună prestație și nu am făcut cel 
mai mare show, sper ca viața lor să fie 
mai ușoară, iar visul lor să se 
împlinească într-o zi, pentru că eu asta 
mi-am dorit", a mărturisit Iuliana 
Luciu, la sfârșitul emisiunii.

Cele mai tari 6 reguli de flirt

Un tip drăguț te invită în oraș și 
nu știi cum să-i răspunzi, ca să dai 
bine? Iată câteva sfaturi, preluate din 
revista BRAVO.

1. Când trebuie să-l inviți la în
tâlnire? - Ideal er fi după două zile de 
când v-ați cunoscut. Mai devreme te 
va crede disperată, iar mai târziu va 
crede că l-ai uitat deja!

2. El îți scrie un sms în care 
flirtează. Tu ce faci? - Gândește-te la 
un mesaj amuzant. Să nu faci 
greșeala să nu răspunzi deloc sau să-

j i trimiți un sms cu inimioare, i se va 
părea infantil!

3. Te sună și te invită la un film. 
: Ce răspunzi? - Dacă ai programat

altceva, spune-i. Dacă nu, acceptă 

Mihai Albu a intrat în World

invitația! Nu-ți găsi o scuză penibilă, 
pentru că nu se știe niciodată cum va 
afla adevărul.

4. Când îi zici că îți dorești mai 
mult? - Nu trebuie să-l aștepți pe el 
să-și facă puțin curaj, dar nici să sari 
pe el ca și cum ar fi singurul tip din 
lume.

5. Când îl prezinți prietenilor? - 
Dacă ieșiți deja de câteva săptămâni, 
e timpul să îl prezinți.

6. Când îi poți face un cadou? - 
Până nu simți că relația voastră este 
sigură, nu-ți cheltui banii degeaba. în 
nici un caz să nu-1 sufoci cu 
animăluțe de pluș. Bomboanele de 
ciocolată sunt ideale în această 
situație.

Eticheta modernă - Ghidul complimentelor

In ce constă un hun compliment? 
lată câteva recomandări de bază:

Indiferent de motivul aflat în spatele 
lor - o siluetă svcltă, un discurs stimulant 
sau reușita în afaceri complimentele ne 
înalță, ne onorează și ne validează alegerile 
anterioare, atât timp cât nu sunt percepute 
ca o încercare de a obține un anumit favor.

Potrivit autoarei americane Mary 
Mitchell, expert în lifestyle și norme de 
conduită în societate, un compliment este un 
cadou în ambele sensuri, de care beneficiază 
atât persoana care îl face, cât și persoana 
care îl primește. în societate, complimentele 
sunt întotdeauna bine primite, dacă sunt sin
cere și făcute într-un context potrivit, însă, 
la locul de muncă, persoana care le face tre
buie să respecte anumite reguli.

Dacă cineva arată bine, spuneți-i acest 
lucru. Dacă cineva este eficient, confirmați- 
î acest fapt. Complimentele pot "sparge 
gheața" în conversația cu un necunoscut, 
elimină stresul, înalță spiritele și întăresc 
legăturile dintre oameni.

Un cuvânt potrivit spus la momentul 
potrivit poate să motiveze, să reconforteze, 
să răsplătească, să valideze și să inspire.

Complimentul nu este același lucru cu 
flateria. Flatarea este exagerată și lipsită de. 
sinceritate. Complimentele superfluue sunt 
plictisitoare și îi determină pe ceilalți să 
creadă că persoana care le-a făcut urmărește 
un scop ascuns.

Fiți sincer - Complimentând pe 
cineva doar pentru că sunteți de părere că ar 
fi o idee bună este de fapt o idee proastă. 
Falsitatea poate fi detectată cu ușurință și 
distruge credibilitatea. Dacă o persoană a 
ținut un discurs prost, nu vă grăbiți să îi 
lăudați ideile expuse. în schimb, vorbiți de
spre efortul pe care l-a depus, mulțumiți-i 
pentru timpul acordat și remarcați-i celelalte 
realizări ale vorbitorului.

Fiți precis - "A fost o masă minunată" 
este întotdeauna un compliment mai bine 
primit decât clasicul "Ești un bucătar extra
ordinar", iar "acest studiu de piață a mers 
drept la țintă" va fi mult mai apreciat decât 
deja celebrul "Bravo, ai făcut o treabă 
bună".

Nu comparați! - Nu trebuie să 
comparați niciodată realizările unei per
soane cu ale alteia. Complimentele trebuie 
să fie în concordanță cu relația dintre per
soana care le face și cea care le primește. Ce 
trebuie să faceți atunci când șeful vine la 
birou afișând o tunsoare nouă? Dacă acesta 
este un coleg vechi și aveți cu el o relație de 
prietenie apropiată, atunci puteți să îl 
complimentați. în cele mai multe dintre 

cazuri, însă, este indicat să vă limitați la 
complimente care vizează modul de lucru al 
colegilor decât aspectul lor fizic.

Acest principiu este valabil și în cazul 
colegilor aflați pe o poziție ierarhică 
superioară sau inferioară în organigrama 
companiei, deoarece aceste relații conțin o 
dinamică puternică, iar observațiile de ordin 
personal pot fi interpretate adeseori într-un 
mod eronat.

Dacă vă întâlniți cu o cunoștință care 
arată complet diferit față de momentul în 
care ați întâlnit-o ultima oară - poate a 
slăbit, și-a schimbat stilul vestimentar sau a 
apelat la chirurgia estetică -, chiar dacă 
doriți să spuneți ceva pozitiv, vă aflați într- 
o situație dificilă, deoarece riscați să îi dați 
de înțeles că, în trecut, acea persoană arăta 
foarte prost.

Ce trebuie să îi spuneți în acest caz? 
Limitați-vă la expresia "Arăți absolut min
unat!", din care semnul exclamării să fie 
perceptibil în vocea dumneavoastră.

Dacă persoana în cauză vă oferă apoi 
câteva detalii, puteți să discutați câteva 
minute pe seama lor. însă dacă acea 
persoană abia vă spune un "Mulțumesc", 
abandonați subiectul și vorbiți despre alte 
lucruri.

Când vi se face un compliment, tre
buie să răspundeți întotdeauna astfel: 
"Mulțumesc".

Printre alternativele care nu sunt ac
ceptate se numără: "Ai înnebunit? Arăt în
grozitor!", "Nu e cine știe ce", "Cred că 
glumești" și "Te rog, am făcut totul din 
repezeală” etc.

Nu trebuie niciodată să contestați, să 
discreditați sau să micșorați importanța unui 
compliment. Dacă faceți acest lucru, 
insultați persoana care v-a complimentat, 
deoarece îi puneți sub semnul îndoielii jude
cata, standardele, gustul, sau, și mai rău, 
sinceritatea.

Cel mai indicat este să zâmbiți și să 
savurați momentul, așteptând următoarea 
ocazie pentru a-i complimenta la rândul 
dumneavoastră pe ceilalți.

Records Academy pentru că a creat 
cei mai înalți pantofi din lume

Designerul român Mihai Albu a 
intrat în World Records Academy, 
după ce a creat cei mai înalți pantofi 
din lume, stabilind cu această ocazie 
un nou record mondial, potrivit site- 
ului World Records Academy.

Pantofii creați de Mihai Albu 
sunt comparați cu "o pereche de 
zgârie-nori" din cauza tocurilor 
înalte. Mihai Albu, supranumit pe 
site-ul World Records Academy 
drept "arhitectul de pantofi al 
României", a creat o pereche de 
pantofi cu ajutorul cărora doamnele 
câștigă în înălțime nu mai puțin de 31 
de centimetri.

Prețul acestor pantofi este pe 
măsura înălțimii tocurilor, potrivit 
site-ului citat, care menționează că, 
într-o țară în care salariul mediu este 
de circa 450 de euro, o pereche de 
astfel de pantofi costă aproape 1.200 
de euro.

"Tocurile reprezintă un avantaj, 
din cauză că multe femei nu au pi
cioare lungi. Tocurile repoziționează 
talia", a declarat Mihai Albu.

Tocurile înalte reprezintă un 
apanaj al prezentărilor de modă, însă 
pantofii creați de designerul român 
sunt de cel puțin două ori mai înalți 
decât prototipurile cu care "flirtează" 
de câțiva ani alți creatori de modă pe 
plan internațional.

De exemplu, în aprilie, o casă 
de modă independentă din Washing
ton a expus modele de pantofi con
siderate revoluționare, în formă de 
măr roșu și cu tocuri cui negre. Talpa 
pantofului avea o grosime de 4 cen
timetri, iar tocurile cui aveau o 

înălțime de 11,5 centimetri.
Mihai Albu, fost arhitect, 

combină matematica, arhitectura și 
arta în creațiile sale, asemănătoare 
unor sculpturi. Designerul român 
folosește piele franțuzească pe care o 
decorează cu bijuterii, pene de păsări 
și mici bucăți de oglindă.

"Am creat un haos controlat", a 
declarat Mihai Albu, referindu-se la 
noua sa creație, în termeni arhitec
turali. Totodată, designerul român a 
mărturisit că s-a inspirat din operele 
sculptorului român Constantin 
Brâncuși și din cele ale arhitectului 
spaniol Antoni Gaudi.

Mihai Albu a mai spus că a 
primit deja câteva zeci de comenzi 
pentru noua sa creație, în ciuda 
prețului ridicat.

Având sediul în SUA, la Miami, 
World Records Academy este cea 
mai mare organizație internațională 
care certifică recorduri mondiale.
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Peste 670 de zboruri au fost anulate sâmbătă dimineață în Spania, 
unde autoritățile au decis închiderea a 19 aeroporturi, printre care se 
numără și cel din Barcelona, din cauza deplasării norului de cenușă 
vulcanică provenit din Islanda, a anunțat autoritatea 
aeroportuară AENA.

Silvio Berlusconi renunță 
la vizita la Moscova

Geoană vrea măsurile anticriză trecute

Premierul italian, Silvio Berlus
coni, i-a telefonat sâmbătă seara 
președintelui rus, Dmitri Medvedev, 
explicându-i că este nevoit să rămână 
în Italia din cauza crizei din zona 
euro și nu va putea asista duminică la 
parada organizată la Moscova.

Berlusconi i-a explicat 
președintelui rus și "eforturile pe care 
le depune, în acord cu alți lideri eu
ropeni, pentru a face față actualei 
crize financiare", conform unui co
municat al guvernului italian.

Premierul italian a subliniat că 
"inițiativele (aflate în curs de 
desfășurare) necesită contacte con
stante și o coordonare permanentă, 
care fac imposibilă prezența sa la 
Moscova".

Silvio Berlusconi și-a exprimat 
"regretul că nu poate participa la cel
ebrarea a 65 de ani de la încheierea 
celui de-al Doilea Război Mondial", 
organizată duminică la Moscova.

Și președintele francez, Nicolas 
Sarkozy, și-a anulat vizita la 
Moscova din cauza crizei financiare. 
"Ținând cont de criza financiară cu 
care se confruntă zona euro, 
președintele Republicii trebuie să 
rămână duminică pe teritoriul 
francez, pentru a discuta cu diverși 
interlocutori", a anunțat, sâmbătă, 
purtătorul de cuvânt al ambasadei 
franceze la Moscova, Thomas Buffin.

"Șeful statului nu va merge deci 
la Moscova, pentru a 65-a aniversare

t X

Putin s-a opus prezenței lui Joe Biden 
și a Prințului Charles la parada 
de la Moscova

Premierul rus, Vladimir Putin, a 
refuzat să le permită 
vicepreședintelui american, Joe 
Biden, și Prințului Charles să par
ticipe la Parada Victoriei, organizată 
duminică în Piața Roșie, relatază The 
Guardian, în pagina electronică de 
sâmbătă. Autoritățile ruse l-au invitat 
pe premierul britanic, Gordon 
Brown, să participe la evenimentele 
organizate duminică pentru a marca 
65 de ani de la încheierea celui de-al 
Doilea Război Mondial , însă șeful 
guvernului de la Londra nu va putea 
asista la paradă, din cauza situației 
politice create după alegerile legisla
tive. Foreign Office a sugerat, în 
aceste condiții, ca Marea Britanie să 
fie reprezentată la paradă de Prințul 
Charles, moștenitorul Tronului bri
tanic.

Guardian afirmă că premierul 
rus a respins propunerea săptămâna 
trecută, transmițând că nu dorește 
prezența acestuia la Moscova și ex-

a victoriei din 1945", adaugă docu
mentul, precizând că Franța va fi 
reprezentată la ceremonii de am
basadorul la Moscova, Jean De Glini- 
asty.

Comisia Europeană a depus 
eforturi intense sâmbătă în vederea 
creării unui fond de sprijin pentru 
statele membre ale zonei euro aflate 
în dificultate financiară, într-o încer
care de a calma criza extrem de gravă 
care amenință chiar bazele uniunii 
monetare.

Comisia urmează să se 
reunească duminică, la ora 11.00 
GMT (14.00, ora României), pentru 
a discuta și a adopta proiectul, care 
va fi prezentat ulterior miniștrilor de 
Finanțe din țările UE, convocați de 
urgență la Bruxelles.

primându-și, aparent, nemulțumirea 
față de refuzul Marii Britanii de a-1 
extrăda pe Boris Berezovski, fost oli- 
garh rus și unul dintre criticii 
vehemenți ai Kremlinului.

Potrivit ziarului britanic, Putin 
s-a opus și prezenței lui Biden la 
Moscova, vicepreședintele american 
fiind considerat drept unul dintre 
susținătorii liderului georgian Mihail 
Saakașvili.

Pavel Felgenhauer, analist mili
tar și colaborator al cotidianului de 
opoziție Novaia Gazeta, a afirmat că 
decizia de a refuza prezența Prințului 
Charles i-a aparținut integral lui 
Putin. El a apreciat că Moscova a 
adoptat o poziție intransigentă ca ur
mare a unei serii de succese recente 
în domeniul politicii externe, printre 
care se numără înlăturarea guvernului 
prooccidental al Ucrainei și revolta 
din aprilie din Kîrgîzstan, soldată cu 
preluarea conducerii de către o 
administrație mai apropiată de Krem
lin.

Pentru prima dată, la parada de 
la Moscova vor participa militari din 
Marea Britanie, Franța și Statele 
Unite, alături de 10.500 de militari 
ruși. La ceremonie vor asista mai 
mult de 25 de lideri străini, inclusiv 
președintele francez, Nicolas 
Sarkozy, și cancelarul german, An
gela Merkel, în timp ce Marea Bri
tanie și Statele Unite vor fi 
reprezentate numai de ambasadori.

prin Parlament
Președintele Senatului, Mircea 

Geoană, a declarat, duminică, înaintea 
întâlnirii conducerii Senatului cu 
delegația FMI, că trecerea măsurilor 
Guvernului prin Parlament este obliga
torie, având în vedere că acestea sunt o 
schimbare a bugetului de stat în sensul 
"alterării" sistemului de salarizare.

"în mod evident aceste măsuri, pe 
care le consider greșite - nu vorbesc de 
nevoia de reducere de cheltuieli în sec
torul bugetar - ci vorbesc de modul în 
care acest lucru a fost făcut, va trebui 
să treacă prin Parlament. Nu există altă 
modalitate, pentru că este vorba de o 
schimbare a bugetului de stat, este 
vorba de alterarea sistemului de 
salarizare și de pensii din România", a 
precizat Geoană.

El a arătat că, în consecință, este 
așteptată și modalitatea legală prin care 
Guvernul ar intenționa să imple
menteze măsurile respective.

"Deci trecerea prin Parlament este 
obligatorie. Acolo fiecare va trebui să 
voteze după conștiința proprie", a spus 
Geoană.

Obama este "foarte preocupat" de crizt

Președintele american, Barack 
Obama, s-a declarat "foarte preocu
pat" de criza bugetară din Grecia și 
impactul acesteia asupra economiilor 

europene și a celei americane.

Al-Qaida amenință că-1 va răpi pe prințul 
Harry al Marii Britanii

Susținătorii rețelei teroriste al-Qaida 
amenință că îl vor răpi pe prințul Harry, în 
cazul în care acesta va reveni în Afgan
istan, pentru a pilota elicoptere Apache ale 
trupelor britanice, relatează Sunday Ex
press, în pagina electronică. Simpatizanții 
al-Qaida au publicat mai multe amenințări 
directe pe un site folosit de susținătorii din 
Marea Britanie ai rețelei.

Prințul Harry, în vârstă de 25 de ani,

El a arătat că în urma discuțiilor cu 
delegația FMI se va afla dacă măsurile 
respective au fost avansate de instituția 
financiară internațională sau de PDL.

"Vom afla din discuția aceasta 
dacă soluția propusă este avansată de 
FMI. Nu cred. Cred că este decizia 
conștientă a PDL, care preferă să sacri
fice interesele populației și ale 
economiei românești pentru interese de 
clientelă politică", a spus Geoană.

"Sunt foarte preocupat de ceea ce se 
întâmplă în Europa", a declarat Obama într- 
un interviu acordat joi, la Casa Albă, 
canalului de televiziune Rossyia.

"Dar cred că europenii sunt conștienți 
că situația este foarte gravă. Grecia ia 
măsuri foarte dificile; în orice caz, au apli
cat un plan care cere măsuri dificile", a spus 

a fost selectat pentru antrenamente de zbor 
cu elicoptere Apache, ceea ce a provocat 
furia susținătorilor al-Qaida.

Site-ul care găzduiește comentariile 
a fost primul care a publicat înregistrarea 
video a talibanilor pakistanezi care au 
revendicat atentatul eșuat de săptămâna 
trecută din Times Square din New York, 
iar experții au descoperit că forumul este 
accesat în principal de militanți din Marea
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El a opinat că se puteau 
economii din multe alte zone.

"Este o măsură simplistă care ere 
că va duce mai degrabă la probleme s< 
ciale și la întârzierea relansării econon 
ice", a spus Geoană.

Șeful misiunii FMI, Jeffre 
Franks, a precizat că FMI lucrează înc 
la măsurile care sunt de luat, el arătări 
că va fi convocată o conferință de r>ref 
în cursul zilei de luni.

el. Parlamentul grec a aprobat joi un pr< 
gram de austeritate fără precedent, d> 
schizând calea pentru primirea unui ajuți 
masiv din partea Uniunii Europene și a Foi 
dului Monetar Internațional (FMI).

Temându-se de o extindere a c* 
șefii de stat și de guvern din UE au apîuo 
un plan pe trei ani, în valoare de 110 mi 
iarde de euro, din care 80 de miliarde <j 
euro vor fi alocați de partenerii din zor 
euro, restul sumei urmând să fie pusă 
dispoziție de FMI.

"Dacă putem stabiliza situația î- 
ropa, va fi bine pentru Statele Unite ș 
bine și pentru Rusia”, a apreciat Obam 
adăugând că actuala criză din Grecia și in 
pactul acesteia asupra piețelor mondia 
reprezintă "amenințări serioase" penti 
Statele Unite.

Britanie, Europa și Statele Unite.
Site-ul, cu acces pe bază de parolă, 

este unul dintre primele zece platforme on
line folosite de al-Qaida pentru 
propagandă, iar majoritatea conținutul 
este de limbă arabă.

Prințul Harry a efectuat un stagiu în 
Afganistan în 2008, când, în calitate de 
controlor de trafic, a contribuit la uciderea 
a circa 30 de luptători talibani.



Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea, a fost în
vinsă, sâmbătă, la Herning, de formația daneză Viborg HK, scor 28-21 (14-11), 
în manșa tur a finalei Ligii Campionilor. Meciul retur va avea loc, cu trofeul pe 
masă, la București, la Sala "Ioan Kunst Ghermănescu ", în 15 mai, de la ora 
20.45 (în direct ne Pro TV).
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Unii cu munca și punctele, 
ilții doar cu punctele
Minerul Lupeni și Mureșul 

Deva sunt cu un pas mai 
aproape de salvarea de la re- 
'■ogradare. Dacă „minerii” au 
trebuit să muncească pentru 
punctele câștigate, devenilor 
e-a venit rândul să câștige „la 

masa verde”.

Minerul Lupeni a întâlnit, pe 
ropriul teren, cea mai slabă 
jrmație din campionat, Fortuna 
O’-'ici. Deși a fost etapa cu 
umărul 28, echipa timișeană a 
râns numai 19 puncte. Adică nici 
:um nu a egalat Jiul Petroșani, 
:hipă care nu a evoluat deloc în 
:tur și a cărei zestre nu s-a mai 
imulțit după sfârșitul turului și care 
totalizat 26 de puncte. Fortuna 
ovaci a venit în Valea Jiului ca 
" ' il la tăiere, inițiativa din teren 
pa.pnând aproape în totalitate 
azdelor. Prima repriză a fost una 
intre cele mai bune reușite de 
linerul Lupeni în acest campionat, 
ominarea fiind concretizată și 
rintr-un gol. în minutul 14, ex- 
arvinistul Robert Cristian a marcat 
in careul Fortunei, după o centrare 
enită de la nigerianul Omodue- 
îuke. Mircea Gheorghe, Angi sau 
u l-au mai testat de câteva ori pe 
P.Arul Smaranda pe parcursul 
rimului mitan, dar de fiecare dată 
cesta s-a aflat la post. După pauză, 
emus Steop a încercat să schimbe 
âte ceva în jocul echipei sale, dar 
ir5 rezultate concrete pe tabela de 
i ,aj. Ba mai mult chiar, fostul 
îcător al Minerului, Vodiță, l-a se- 
erat din spate pe Itu, iar arbitrul i- 
arătat prompt al doilea cartonaș 

alben și implicit pe cel roșu, 
ămasă în zece oameni, Fortuna a 
rimit lovitura de grație de la 
mdașul central Iosif Kalai. 
etrileanul a marcat cu capul, în 
îinutul 78, stabilind și scorul final

2- 0 pentru Minerul Lupeni. La 
meci a fost prezent și primarul mu
nicipiului, Cornel Resmeriță, care 
se pare că a revenit la sentimente 
mai bune față de echipă. Edilul a 
uitat episodul Târgu Mureș, când a 
vrut să-i lase pe fotbaliști fără mi
jlocul de transport cu care au venit 
la meci și s-a așezat pe banca 
tehnică, lângă antrenorul Petre 
Gigiu.

Mureșul Deva a fost ocolită de 
emoții în această rundă și a bifat trei 
puncte fără nici un pic de efort. 
Sâmbătă, pe Stadionul „Cetate”, ar 
fi trebuit să se dispute partida de 
campionat cu Jiul. Cum 
petroșănenii au fost excluși, pe are- 
nea deveană au făcut sport... 
poștașii, care s-au întrecut în 

Rezultate etapa a XXVIII-a
FCM Târgu Mureș - CSM Râmnicu Vâlcea 2-0
FC Argeș - Dacia Mioveni 0 - 1
CS Otopeni - FC Silvania 3-2
Minerul Lupeni - Fortuna Covaci 2-0
FC Baia Mare - FC Bihor 2 - 1
Mureșul Deva - Jiul Petroșani 3-0
FC Drobeta - U Cluj 0-3
Arieșul Turda - UTA se joacă pe 2 iunie

tradiționalul lor concurs de marș. 
Poate că pauza avută a fost un sfet
nic bun pentru antrenorul Gheorghe 
Barbu și jucătorii săi. Și asta pentru 
că, marți, devenii se deplasează pe 
terenul celei mai eficiente echipe 
din serie, UTA. Arădenii nu au plătit 
încă banii datorați Minerului Lu
peni, 6.000 de euro, dar au găsit în 
schimJb un munte de bunăvoiță în 
Valea Jiului. Drept urmare, 
„Bătrâna Doamnă” va juca marți, la 
lumina reflectoarelor, cu Mureșul 
Deva. Ultimele etape sunt adevărate 
finale pentru alb-roșii, care mai tre
buie să înfrunte pe lângă UTA și pe 
FCM Târgu Mureș, Universitatea 
Cluj sau FC Argeș, adică patru din 
primele cinci clasate.

FC Hunedoara, 
penalizată cu două 
meciuri fără spectatori

Care e culmea suporterului 
în Liga a IV-a? Să iei bătaie 

cruntă în deplasare și să 
ajungi la spital, pe deasupra 
să fi amendat de Poliție pen

tru participare la scandal, 
pentru ca apoi clubul pe care 
l-ai susținut să fie amendat și 

cu terenul suspendat.

S-a întâmplat în ograda 
noastră, unde FC Hunedoara a 
primit pedeapsă pentru eveni
mentele de la Uricani o penalitate 
de 200 de lei și două jocuri fără 
spectatori. Cu ce a greșit liderul 
clasamentului, nu am reușit să ne 
dumirim încă. Cert e că suporterii 
hunedoreni au fost bătuți de cei 
din Uricani și nu viceversa, dar 
lungul braț al Comisiei de 
Disciplină a AJF Hunedoara a 
judecat cele două cluburi cam cu 
aceeași măsură. Și Minerul Uri
cani a primit aceeași pedeapsă, 
două jocuri fără spectatori, plus 
500 de lei amendă, deși a fost 
clubul organizator al meciului de 

tristă amintire. Suporterii hune
doreni se declară indignați de 
măsura Comisiei de Disciplină a 
AJF Hunedoara, pe care o 
consideră abuzivă. în schimb, 
propun câteva modificări, care ar 
trebui aplicate din sezonul viitor 
la meciurile din Liga a IV-a: 
remunerația ce se cuvine echipei 
de arbitri, va fi suportată de am
bele părți; gazonul va fi tuns pe 
jumătăți, o parte va fi amenajată 
de echipa locală iar cealaltă de 
oaspeți, care vor trebui să ajungă 
cu două orc înainte de meci pentru 
“a da cu coasa”; tabelele de scor 
(în cazul în care există) vor fi 
inscripționate cu Gazde 1 și 
Gazde 2; venitul provenit din vân
zarea biletelor va fi împărțit în 
felul următor: 30 % gazde 1, 30 % 
gazde 2 și 40 % bonus pentru ilu
minarea cu inteligență de la AJF

FC Hunedoara nu a avut 
niciun fel de probleme în a evolua 
fără pătimașii săi susținători și a 
câștigat la cea mai clară diferență 
din acest campionat, 10 - 0 cu 
Agrocompany Băcia.

itiința a regăsit drumul spre victorie

știința Petroșani - RC Bârlad 28 - 12
Din prima etapă a campionatului nu a mai cunos

cut Știința Petroșani gustul dulce al victoriei. Rugbiștii 
lui Alexandru Lupu au câștigat, sâmbătă, meciul cu RC 
Bârlad, dar au ratat de puțin punctul bonus oferit de 
regulament.

Deși au condus la începutul jocului, bârlădenii s- 
au trezit cu tăvălugul stundeților petroșăneni asupra lor, 
care au punctat decisiv. Bratu, Călugăreanu și Ivan au 
fost cei care au reușit cele trei eseuri ale echipei 
petroșenene, în timp ce Iepure, cel mai tare „trans- 
formeur” al Științei, a adus cealaltă jumătate din 
punctele înscrise prin loviturile de pedeapsă pe care le- 
a transformat cu mare precizie. „Sunt mulțumit de jocul 
făcut de băieți, dar mai ales pentru atitudinea pe care 
au arătat-o în acest meci. îmi pare rău că nu am mai 
reușit un eseu pentru a putea lua și punctul bonus, dar 
este bine și așa. Nu vrem ca noi să terminăm campi
onatul pe ultimul loc, pentru că avem și noi mândria 
noastră”, a declarat președintele Ilie Răscolean.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei

12 luni -100 lei

O
Abonamentele 

se pot face: 
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale
din județ;

- la sediul redacției
din Deva, 

str. Mărăști, bl. D 4, 
sc. 1, ap. 1;

- la telefon: 0354/882.100 
sau 0354/882.101

O
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Intrepid, unul dintre cele mai mari vase americane, pleacă într-o croazieră 
pe ocean, cu destinația Hawaii. La bordul navei se află fiica unei oficiali
tăți din armata americană, trimisă,, de tatăl ei tocmai pentru a o feri de un 
posibil atac terorist (Pro TV; 20:30; în ape tulburi)

0000 Dicționar: Tul. Ear, Sar, Rail, Are

J7:00 Telejurnal; Sport; Meteo
107:30 La prima oră 

J8:00 Trezirea la apel! 
>9:00 Telejurnal 

09:15 Trezirea la apel!
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 250.) 
11:15 Europa ne privește 
12:15 Snunc-mi ce te doare 
12:45 Giuvaicrui palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003, rcl. - 4.) cu 
Ycong-ac Lee, Yang Mi-kycong, 
Park Chan-hwan, Kim Hyc-seon 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios 
14:50 Oamenii Deltei 
15:30 Kronika (magazin cultural) 
17:00 Știi sport?
17:55 Drumul către Africa de Sud 

Episodul 1 - Olanda și Argen
tina

18:30 Giuvaicrui palatului (sud-co- 
recan serial, 2003 - 5.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kycong, 
Park Chan-hwan. Kim Hyc-seon 

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo 
21:10 intre bine și rău 
22:10 Mad Men - Nebunii de pc Ma

dison Avenue (SUA serial, 2007 
- 8.) cu Jon Hamm, Elisabeth 
Moss, Vincent Karthciscr, Ja
nuary Jones

23:00 Exilul istoriciLU
M

 in
 M

A
I

07:00 Central de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 68.)

08:10 Părinții ideali (SUA comedic, 
1994, rcl.)

09:55 Descoperă românii
10:00 Telejurnal
10:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 86.)
10:45 întâlnire pc 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
12:00 Telejurnal; Sport
12:45 Ferma (rcl.)
14:30 c Forum (reportaj)
15:00 împreună în Europa
16:00 Central de frumusețe (italian 

serial, 2001, rcl. - 68.) cu Stefa
nia Sandrclli, Vima Lisi, Cate
rina Vertova, Giuliana De Sio

17:00 Asul din mânecă (SUA dramă,
< 2003 - 11.) cu Jocly Fisher, Joe

Pinguc, Corey Sevier, Yani Gcl- 
Iman

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18:10 Berlin, Berlin (german serial, 
2002, rcl. - 86.) cu Feliei tas 
Woll, Sandra Borgmann 

18:40 Miracole (italian serial de 
dramă, 2007 - 236.)

19:10 Comisarul Montalbano (italian 
serial polițist, 1999)

21:00 Arena Leilor (reality show) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Replay

06:00 Observator
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei
11:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedic, 1987) cu Ed O'Neill
12:00 Miami Vice (SUA film serial 

de acțiune, 1994) 45' cu Don 
Johnson, Philip Michael Tho
mas, Edward James Olmos 

13:00 Observator
14:00 Magic și crimă (SUA polițist, 

1989)87' cu Peter Falk, An
thony Andrews, Karen Austin, 
James Greene

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:15 Comanda la mine (reality 

show, 2010)
21:45 Fotbal: Rapid - Pandurii Tg Jiu 
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment) 

HD© 14:30 Operațiunea Valkyrie (SUA-gcrman dramă, 2008) 121'
16:30 Batman: Cavalerul din Gotham (2008) 75'
17:45 Yes Man (SUA comedie, 2008) 104' cu Jim Carrey

19:30 Pe platourile dc filmare 26'
20:00 Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 9.) cu James Badge Dale
21:00 Furtuna dc foc (SUA dramă, 2008) 122' cu Kirk Cameron, Erin Bet

hea, Ken Bevel, Stephen Dcrvan
22:55 Cum să reușești in America (SUA serial, 2010 - 5.) cu Bryan Green

berg, Victor Rasuk, Lake Bell, Luis Guzman

07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 Tarzan, omul maimuță (SUA 

aventură, 1981, rcl.) 107’ cu 
Miles O'Keeffe, Bo Derek 

11:00 Prințul deșertului (italian-gcr- 
man mini-serial, 1989, rcl.) 

(2:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973, rcl.-3730.) 

13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Apropo TV 
15:00 Prințul deșertului (italian-gcr- 

man mini-serial, 1989, rcl.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3731.)
17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Happy Hour 
19:00 Știrile Pro TV
20:30 în ape tulburi (SUA thriller de 

acțiune, 2000)
22:15 State de România (român serial 

de comedic, 2009 - 106.)
23:30 Știrile Pro TV

07:00 Pasiune (dramă, 20071
08:15 Cameleonii (rcl.)
09:45 Maria Mercedes (rcl.)
11:15 Maria Mercedes (rcl.)
12:30 împreună pentru totdeauna
14:00 Cele două fețe ale Anei (mexi

can serial, 2006)
15:15 Rețeta de ACASĂ
15:30 Destine furate (2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes (1992)
17:30 Povcștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial de dramă, 2008)
19:30 Cameleonii (2009)
20:30 Predestinați (2009)
21:30 Cealaltă față a Analici (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines

22:30 Povcștiri de noapte
23:30 India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009)

14:15
14:45
15:45
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00 
22:00

Lumea PRO CINEMA (rcl.)
Pc locuri, fiți gata, gătiți! (englez serial, 1994 - 117.) 45' 
Noi, cei din linia întâi (român dramă de război, 1985, rel.) 
Spitalul dc urgență (SUA serial, 1994 - 22/22.) 
Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedie, 1995 - 3.) 
Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005 - 26.) 
Cei nouă (SUA serial polițist, 2006 - 7.) cu Lourdes Bcncdicto 
Prietenii tăi (SUA serial dc comedie, 1994 - 13.) 
Prototipul bumerang (SUA thriller dc acțiune, 1983)

07:00 Nimeni nu-i perfect (18.)
07:30 Pitici și tătici
08.20 Sport cu Florentina
09:00 Galileo (rcl.) 45'
09:30 Viceversa (reality show)
10:30 Decepții (1985, rel.)
13:00 Camera dc râs
14:00 Neveste disperate (SUA serial 

dc comedie, 2004 - 3.)
15:15 Gazdă de profesie (rcl.)
16:15 Galileo
17:00 Trăsniții (rcl. - 44.) 45'
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Cine știe...câștigă!
20:30 Fermier. Caut nevastă! (reality 

show, 2009) 90'
22:15 Trăsniții (serial dc comedie, 

2007-45.) 45'
23:15 Rivala (canadian dramă. 2008) 

cu Josie Bissctt, Ted Whittall, 
Lisa Marie Carak, Judith Bu
chan

IX
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
>eva 

elefon: 0755.999.916

jcnt asigurare 10

irman 5

jcătar 2

imcristă hotel 1

jlgehcr (exclusiv rcstaura-
■r) 2

ispector asigurări 1

iunc.nccal. la dcmol.clădiri, 
dăric, mozaic, faian{ă, grc- 
c, parchet 4 

luncitor necal. la asambla-
a, montarea pieselor 19 

financiar 4

>pătar( chelner) 4

ferent dc specialitate mar-
:ting 3

mplar manual/artizanal
1

vulcanizator piese din cau
ciuc la prese 1

zidar rosar-tcncuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent securitate 1

brutar 1

bucătar 1

coafor 2

confccționcr-asamblor art. 
din textile 14

cosmcticcan 2

croitor 2

cusător piese din piele și în
locuitor 27

clcctriccan dc întreținere și
reparații 1

faianțar 1

instalator încălzire centrală și
gaze 1

lăcătuș montator 6

mecanic auto 1 

montator subansamblc 1 

munc.nccal.în agricultură
10 

munc.nccal.la amb.prod.sub 
formă dc praf și granule

1

munc. nccal.la dcmol. clă- 
diri,zidărie, fiantă, gresie, 
parchet 1

mun. nccal. în ind. confecții
lor 3 

pregătitor piese încălțăminte
20

reprezentant comercial 1 

șef restaurant 1

șofer autocamion/mașină dc
marc tonaj 6

specialist în domeniul calită
ții 1

sudor manual cu arc electric
2

sudor 1

vânzător 9

zidar samotor 1

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

agent vânzări 3

barman I

bucătar 2

cameristă hotel I

confccționcr-asamblcor arti
cole din textile 9

consilier financiar-bancar
I

dulgher (exclusiv restaurator)

5

dulgher restaurator I 

clcctriccan în construcții
2

femeie dc scrvici 1

fierar betonist 6

frezor universal 5

lăcătuș mecanic 2

mașinist la mașini pt.tcrasa- 
mcntc(ifonist) 1 

munc. nccal.la întret- dru 
muri, șosele, poduri, baraje

1

munc.nccal.în ind confecții
lor 4 

ospătar (chelner) 1

pizzar 1

șofer dc autoturisme și ca- 
mionctc 2 

strungar universal 5

sudor manual cu arc electric
3

sudor 1

zidar restaurator 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1 

modelator tuburi spectrale 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confccționcr-asamblor arti
cole textile 5

lăcătuș montator 1

vânzător 1

Simeria

Telefon:0755.999.921

inginer minier 1

marcator piese 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

manipulant mărfuri 4

mun.necal.în agricultură
10

munc.nccal.în ind confecții
lor 2

șofer autocamion/mașină 
marc tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

confccționcr articole din 
piele și înlocuitor 2

confccționcr-asamblcor arti
cole din textile 20

cusător piese din piele și în
locuitor 12

ospătar(chclncr) 1

tălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924

barman 1 

bucătar 1

decorator vitrine 1

director societate comercială
1

reccpționcr hotel 1

vânzător 1

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 7

cusător piese la incăltămintc 
din cauciuc 17 

inginer autovehicule rutiere
1

șofer de autoturisme și ca
mioanele I

sortalor produse 2

subingincr mecanic automo
bile 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

clcctriccan dc întreținere și 
reparații 1 

mașinist la mașini mobile pt. 
transporturi interioare 1 

munc.nccal.la amb.prod,so-
lidc și semisolide 10

patiscr 1

Petriia

Telefon: 0755.999.928

brutar 2

fierar betonist I 

lucrător comercial 1 

munc.nccal.la ambalarea 
prod.solidc și demisolide

1

munc.nccal.la dcmol.zidărie, 
mozaic,faianță, gresie, par
chet 3 

munc.nccal.la întrcț.dru- 
muri,poduri,șosele,baraje

1

ospătar 1

șofer autocamion, mașină dc 
marc tonaj 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

lucrător comercial 2

mecanic utilaj 1

"TVIică publicitate Vând apartament în Brad, 3 camere semidecomandat, termopan, etaj 3, 
str. Libertății, bl. A2, preț 78.000 lei neg. Tel.0726.493.080

Caul chirie în Simeria, ofer maxim 400 lei. Tel, 0722.582.097

k
4 camere, zonă foarte bună în Simeria, eventual închiriez.

Vând apartament 2 camere în Simeria. zona Poliției, preț 98.000 lei neg. Tel. 0735.066.695

and apartament
:1.0762.644.558 
;— -

^mpăr garsonieră în Simeria. Tel.0735.066.695

Caut apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și pe termen lung. Tei. 
0751.176.178

Cumpăr urgent garsonieră in Simeria. ofer plata pe loc. Tel. 0730.346.219

ând spațiu în Simeria, zonă foarte bună sau îl închiriez. Tel. 0762.644.558 Vând apartament 2 camere in simeria, bloc de cărămidă, preț 70.000 lei neg. Tel. 0748.689.532

and teren extravilan în Deva. 2100in, cu acces din str. Călugăreni, preț negociabil. 
>.287.190

ind apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 euno negociabil. 
:l. 0734.310.133 g
țnd casă P+l, 5 camere. 3 băi, gemuri termopan. terasă, în localitatea Zămești, jud. 
rașov Pentru detalii și poze accesați mih_francl985@yahoo.fr. Preț 160.000eur 
ig.Tel.0762.589.175

Câștigați 2000-5000le i/l un ar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm co
laboratori din toată țara. Informații gratuite’ Trimiteți plic timbrat autoadresat la: Lucaci 
Nicolae. O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

ând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60mp. balcon, centrală termică, 
eț 60.000eur. neg. Tel. 0744.118.773

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse uman e-sal ari zare, 
declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 0723.409.007

fertă specială! Vând casă în Simeria, parter+etaj. 3 camere, bucătărie, 2 băi, cămara, 
vniță, balcon, garaj, curte și grădină, țoale utilitățile, preț 240.0001ei sau schimb cu 
irsonieră+diferența. Tel. 0729.015.069

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale. contabil experiență, inspector resurse 
umane, angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații consultanță. E-mail: ni- 
cutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

:himb, vând casa in Tâmpa. 2 camere, bucătărie, pivniță, hol, debara, anexe cu aparta- 
enl 2 camere în Simeria, zona parcului plus diferența. Preț 1 lO.OOOlei, tel.0730.287.975

ând apartament 2 camere în Simeria, zona Poiiție-Piață, etaj intermediar, preț 98.000lei 
igociabil. Tel.0722.582.097 DIVERSE

Vând pantofi sport Nike (import SUA) la prețuri atrăgătoare. Tel. 0745.076.959

ând casă în Simeria. 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, curte, gradină, livadă, 
OOmp. loaie utilitățile sau schimb cu apartament 2 sau 3 camere în Simeria plus dife- 

preț 200.000 lei. lel.0735.066.695

Vând goblen pentru cusut, dimensiuni 18/25 cm "Sanie cu câini”, cusut pe sfert, preț 701ei 
neg. Tel. 0254.228.748
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ând casă în Bampoioc, 4 camere, bucătărie, șură, grajd, cămară, grădină, 2ha, cu pomi 
ueliferi, sau separai de vânzare 1 ha (eren bun pt. cabane, preț 200.0001ei neg. 
:l.0730.346.219

Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503

Vând o pereche de arici munteni, fac 10 pui, 30 iei pe pereche. Tel. 0722.544.156

ând teren în Simeria, 3 parcele pt. casă, 55Imp, 503mp, 495mp. Preț 15eur/mp, zonă 
liștilă. Tel.0769.839.694

Ofer pentru monta mascul Ciobănesc Mioritic alb, exemplar deosebit, 5 ani, fără pretenții 
financiare, tel. 0745.300.352, 0745.076.959

:himb urgent! Apartament 4 camere in Simeria, zonă centrală cu garsonieră sau apar- 
ment 2 camere+diferența, sau spre vânzare la 160.000lei neg. Tel.0769.839.694

Vând mașina de scris marca President în stare de funcționare, preț 100 lei și fax, telefon
100 lei. Contact pe str. A. Vlaicu, nr.10, fam Ciobanelu

ând apartament 4 camere in Simeria, zona uliracentra 15, amenajai, decomandat sau 
himb cu apartament 2 camere + diferența. Preț 180.000lei, (el. 0721.805.673

Vând jaluzele în stare foarte buna pentru o cameră cu ușă, culoare maro deschis, preț 2001ei 
neg. Tel.0723.684.514Vând cățel rasă Terrier 5Olei, alb cu maro, jucăușă, plină de energie. 
Tel. 0743.832.083

ând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, anexe sau schimb cu teren intravilan + dife- 
nța, preț 125.0001ei neg. Tel.0740.965.191 Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

zrsoană fizică ofer spre închiriere apartament 2 camere, mobilai, termopane, contorizat, 
așină de spălat, frigider, aragaz, televizor, etaj 4, preț 120 eur. Tel. 0254.224.292

Vând fan în zona Brad și motocositoare model Orăștie. Str. Valea Brad, nr.198, or. Brad.

:himb sau vând casă în Simeria. 2 camere , bucătărie. baie, grădină, interiorul amenajai
i apartament 2 camere + diferența, preț 160.000 lei neg. Tel.0735.066.695

Vând stații tip și autoturisme Midland Stabo. Albrecht, antene noi Midland și Sirio origi
nale, import Italia, la comandă. Tel.0723.911.241, 0723.911.241

ând casă în Deva , 3 camere, bucătărie, baie, hol, garăj, pivniță, curte pavală, grădină.
Xlmp. toate utilitățile sau schimb cu apartament 2 camere + diferența. Tel. 0769.839.694

Vând geam termopan l,65m/l,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu) 
, 2 canale 1.15/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam 1.80/0.80m ,preț 100 lei. Țiglă 

veche, preț 0,501ei. Tel. 0254.217.402

ând CTsă în Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, curte, zona pieței, ioate utilitățile, preț 
W.000 lei, neg. Tel.0729.015.069

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică clasică, 
jazz, șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0731.516.444
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DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

și la cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), 
b-dul Corvin, nr. 9.

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

mailto:mih_francl985@yahoo.fr
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Murk tlebber a câștigat Murele Premiu al Spaniei
Pilotul iiiistraliiiH ut echipei Red Rail, Mark Rebber, a câștigat, du
minică. Murele Premiu a/ Spaniei, desfășurat pe circuitul de la Rar- 
eelonu, a ducea etapa a Campionatului Mondial de I urm lila I,

Sport
Luni. 10 mai 2010

înotul hunedorean renaște Hănescu l-a învins pe Stahovski,
România joacă barajul
pentru promovarea în Grupa Mondială

Sâmbătă, înotătorii de la Clu
bul Sportiv Școlar (CSS) din 

Hunedoara au dovedit că sunt 
cei mai buni.

Antrenamentele zilnice ale 
înotătorilor de la CSS Hunedoara, cât și 
profesionalismul celor trei antrenori 
(Anca Băjan, Zeno Giurasa, Dan Arde
lean), au fost răsplătite pe măsura efor
tului depus în concurs de copii. Astfel, 
ei au reușit să câștige 37 de medalii (14 
de aur, 12 de argint și 1 Ide bronz), chiar 
dacă s-au hotărât să participe la Cupa 
CSM Arad, în ultimul moment. „Nu am 
intenționat să mergem la această 
competiție, dar deoarece copiii se 
antrenează din greu pentru concursul 

național din luna iunie, am considerat 
că au nevoie de o evaluare strictă. Sunt 
mândră de rezultatele obținute și pot să 
spun că acești copii sunt viitorul înotu
lui românesc”, a afirmat antrenoarea 
Anca Băjan.

In competiție au intrat peste 200 
de sportivi de la 10 cluburi din țara și 
din străinătate.

Cei mai talentați înotători din 
hunedoara sunt: Viviana Iluca, Ancuța 
Păiuș, Csongor Nagy, Andreea Nan, 
David Dumitrășcuța, Denisa Iluca, 
Mihai Pavel, Andora Cirja, Norbert 
Maier, Raluca Mera, Ioana Hăulica, 
Alessia Rados, Lacramioara Pitariu, 
Victor Iacob, Arnold Marton, Cristian 
Sâncrăian.

Georgiana Giurgiu

Tenismanul Victor Hănescu l- 
a învins, duminică, scor 6-4, 

6-2, 7-5, pe Serghei Sta- 
hovschi, în al patrulea meci al 
întâlnirii cu Ucraina din Gru
pei I a Zonei Euro-africane, 
astfel că România conduce la 
general cu 3-1 și va juca în 

barajul pentru promovarea în 
Grupa Mondială.

în primul set, în game-ul al cin
cilea, Hănescu a avut o primă tentativă 
de a lua break-ul, dar Stahovski a 
reușit să-i anuleze mingea de break. în 
game-ul al șaptelea, Hănescu a reușit 
să treacă în avantaj, câștigând pe ser
viciul adversarului. După 45 de 
minute de joc, tenismanul român a 
câștigat primul set, 6-4.

în cel de-al doilea set, care a 
durat doar 20 de minute, Hănescu a 
trecut în avantaj încă din game-ul 3, 
iar în game-ul al șaptelea a câștigat cel 
de-al doilea break al setului, încheiat 
6-2.

Al treilea set a fost mult mai 
echilibrat. Victor Hănescu a avut o 
singură minge de break, în game-ul 5, 
însă Stahovski a anulat mingea de 
break a lui Hănescu. Cei doi jucători 
au mers cap la cap până în game-ul al 
11-lea, când Victor Hănescu a reușit să

câștige break-ul și s-a impus în setul al 
treilea, cu scorul de 7-5.

Meciul, la care au asistat aproxi- 
amtiv 2.500 de spectatori, a durat două 
ore și zece minute.

Vineri, în prima zi a întâlnirii, 
Victor Hănescu l-a învins, cu scorul de 
7-6 (1), 7-5, 6-4, pe Ilia Marcenko, iar 
Adrian Ungur, debutant în Cupa 
Davis, a fost învins, scor 6-2, 6-7 (3), 
7-5, 7-5, de Serghei Stahovski, scorul 

general devenind 1-1.
Sâmbătă, perechea Victor 

Hănescu/Horia Tecău a învins, cu 
scorul de 6-4, 6-4, 6-2, cuplul Serghei 
Bubka/Serghei Stahovski.

Ca urmare a rezultatelor întâlnirii 
de la București, România va juca, în 
septembrie, în barajul pentru pro
movarea în Grupa Mondială, iar 
Ucraina se va lupta pentru rămânerea 
în Grupa I.


