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Din cuprins
Comisii, în loc de bani, 
pentru barajul 
de la Mihăileni
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Județul Hunedoara, 
bântuit de turbare

Zece șoferi prinși beți 
în trafic
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S-a împlinit un veac de la
primul zbor a lui Aurel Vlaicu

de pupat

Subprefectul 
județului Hunedoara, 
Dorin Gligor

La sfârșitul anului trecut, 
când deținea funcția de prefect al 
județului Hunedoara, Dorin Gligor a 
reușit să obțină o finanțare substanțială pentru continuarea 
lucrărilor la Barajul de la Mihăileni. De asemena subrefec- 
tul județului a promis că va sprijinii întabularea cât mai 
rapidă a noilor case ale familiilor relocate din Mihăileni, 
demonstrând că este preocupat de situația oamenilor din 
zona barajului.

de blamat..."
Președintele Consiliului 
Județean, Mircea Moloț

Șeful legislativului județean a declarat că nu-1 intere
sează situația locuitorilor de la Mihăileni, demons

trând astfel că nu este preocupat decât de acele 
probleme ale județului unde are interese per

sonale. Moloț a susținut că investiția de la 
Mihăileni nu se află în portofoliul Consiliu

lui Județean și în consecință are probleme 
mai importante decât să discute despre asta. 
Cu toate astea, președintele CJ Hunedoara a 
specutat, în scopuri electorale și de afaceri, 

situația siturilor arheologice din Munții Orăștiei 
în condițiile în care nici acestea nu se află actual

mente în proprietatea sau administrarea Consiliului Județean.
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«a se
► DN 7 Deva - Sântuhalm 
►DN7 Mintia - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Zam
► DN 68 A Săcămaș - Dobra
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Vulcan și Uricani
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Catewdar

t greco-catolic
Aducerea la Roma 

a moaștelor Sf. Chir și loan, 
doctori fără plată 

ț romano-catolic
Sf. Irineu, ep. m. **

Rețefcrzilei

Gyros de pui 
cu tzatziki

Ingrediente:
150 g de orez cu bobul lung, 

sare, 300 g dovlecei, 1/2 linguriță 
de rozmarin pisat, 750 g piept de 
pui, 3 cepe, 1 ardei gras roșu, 250 
g castraveți, 2 crenguțe de mărar, 
300 g iaurt, piper, puțină zeamă de 
lămîie, 4 linguri de ulei de măsline.

Mod de preparare:
Orezul se fierbe în apă 

clocotită cu sare circa 20 de 
minute. Se lasă să se scurgă într-o 
strecurătoare și se păstrează la 
cald. între timp, se curăță dovle
ceii, se spală și se taie în felii.

Pentru gyros, se spală pieptul 
de pui, se zvîntă și se taie în fîșii 
foarte subțiri. Ceapa se curăță, 
două cepe se taie în inele, iar a 
treia se taie cubulețe mici. Ardeiul 
se curăță de semințe, se spală și se 
taie julien.

Pentru tzatziki, se curăță 
castraveții și se dau pe răzătoarea 
mare. Se amestecă apoi cu 
cubulețele de ceapă, mărarul tocat, 
iaurtul și se condimentează, după 
gust, cu sare, piper și zeamă de 
lămîie. Se încing 2 linguri de ulei 
într-o tigaie. Se adaugă ceapa 
tăiată inele, ardeiul și fâșiile de 
came. Se amestecă pe foc iute 
circa 7 minute, pînă se rumenesc. 
Se condimentează cu sare și piper.

Separat, se încinge restul de 
ulei, în care se călesc dovleceii; se 
condimentează cu sare, piper și 
rozmarin. Se adaugă orezul fiert și 
se amestecă.

Se servește gyros cu garnitura

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

—^■Sfântul Zilei
Aflarea cinstitelor moaște ale Sfinților 
Mucenici Chir și loan

Acești Mucenici ai lui Hristos au 
trăit pe vremea împărăției lui 
Dioclețian, chiar fiind din cetatea 
Alexandriei, iar loan, din cetatea Ede- 
sei. Ei umblau împreună, pentru 
trebuințele meșteșugului lor, ca doctori 
fără de arginți, tămăduind toată boala 
și toată slăbiciunea și îndemnând, pe 
mulți, spre mărturisirea lui Hristos.

Deci, pentru credința lor, după ce 
au îndurat grele chinuri în zilele 
împăratului Dioclețian, Sfinții Chir și 
loan au primit moartea, prin tăierea 
capetelor cu sabia. Atunci, niște 
creștini au luat trupurile lor și le-au în
gropat, cu cinste, în loc tainic, unde au 
rămas multă vreme, încât, cu timpul, 
locul îngropării lor a fost uitat. O sută

de ani mai târziu, pe vremea împărăției 
lui Arcadie, vrând Teofil, patriarhul 
Alexandriei, să ridice o biserică în 
orașul Canopus, s-au aflat cinstitele 
moaște ale celor doi Mucenici ai lui 
Hristos, Chir și loan. Și, cum, aproape 
de Canopus, era un sat, care se numea 
Manutin, cu o veche capiște idolească 
și o puternică lucrare de duhuri necu
rate, îngerul Domnului, s-a arătat Sfân
tului Chirii, nepotul și urmașul lui 
Teofil la scaunul Alexandriei, 
poruncindu-i ca cinstitele moaște ale 
Sfinților Chir și loan să le ducă la locul 
numit Manutin, că, astfel, va fugi, de 
acolo, diavoleasca putere. Deci, Sfân
tul Chirii, făcând aceasta, a adus sfin
tele moaște, din Canopus, la Manutin, 
și, îndată, s-au izgonit, de acolo, necu
ratele duhuri. Și s-au făcut cinstitele 
moaște izvor de tămăduire, încât 
îndrăciții se izbăveau, bolnavii se 
lecuiau, orbii vedeau, ologii umblau, și 
se dădea oamenilor tot leacul și 
tămăduirea. Și, așa aflarea și mutarea 
minunată a acestor sfinte moaște a 
ajuns praznicul duhovnicesc al zilei de 
astăzi.

28 iunie
de-a lungul timpului

1358: Primul privilegiu comercial cunoscut acordat ne- 
, irustorilor brașoveni pentru Țara Românească

1519: Carol al V-lea este ales împărat al Sfântului Im
periu Roman

1635: Guadelupa devine colonie franceză
1883: Mihai Eminescu este arestat la Baia Mitrașevschi 

■ii internat la spitalul doctorului Alexandru A. Suțu
1914: Arhiducele austro-ungar Franz Ferdinand și soția 

ta au fost asasinați, eveniment ce a declanșat primul război 
mondial

1919: A fost semnat Tratatul de la Versailles, act ce a 
dus la încheierea primului război mondial

f ’ 1982: Vizita în România a lui Richard Nixon, fost 
președinte al SUA

1712: Jean-Jacques Rousseau, filosof, scriitor francez 
de origine elvețiană (d. 1778)

1831: Joseph Joachim, violinist austriac (d. 1907)
1867: Luigi Pirandello, dramaturg, prozator italian, lau

reat al Premiului Nobel pentru Literatură (d. 1936)
1889: Abbas el-Akkad, scriitor egiptean (d. 1964)
1906: Maria Goeppert-Mayer, fizician german, laureat 

al Premiului Nobel pentru Fizică (d. 1972)
1912: Sergiu Celibidache, dirijor român stabilit în 

Franța, membru de onoare al Academiei Române (d. 1996)
1928: Paul Urmuzescu, compozitor și regizor român

HOROSCOP
O persoană destul de timidă te 

remarcă, însă dacă vrei să se întâmple 
ceva va trebui să faci tu primul pas. 
Circumstanțele actuale te împing într-
un curent de descoperiri și de aventuri.

S-au născut:
r .1577: Peter Paul Rubens, pictor flamand (d. 1640)

Comemorări:
1836: James Madison, președinte al Statelor Unite ale 

Americii (n. 1751)
1873: Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei (n. 

1809)
1914: Franz Ferdinand, arhiduce al Austriei (asasinat) 

(n. 1863)
1916: Ștefan Luchian, pictor român (n. 1868)
1918: Albert Henry Munsell, pictor american (n. 1858)
1022: Velimir Hlebnikov, poet rus (n. 1885)
1957: Alfred Doblin, scriitor german (n. 1878)

Bancurile zilei
Un moș merge la doctor. 

Acesta îl întreabă: - Cum stai 
cu inima, cu plămânii?

- Foarte bine.
- Dar e ceva care te supără?
- Da, am o problemă: când 

fac sex, aud fluierături în 
urechi.

- Ce vârstă ai mata?
- 83 de ani.
- Păi la 83 de ani ce ai vrea 

să auzi, aplauze?

© © ©
- Nu știu ce să mă fac, 

domnule doctor. Căsătoria mea 
a intrat intr-un impas.

- Cum așa?
- Păi, soția mea nu mă 

poate suferi când sunt beat, iar 
eu n-o pot suferi când sunt 
treaz.

© © ©
- Doctore, am aflat că am 

gută. Vă pricepeți să mi-o tra

tați?
- Asta-i bună, chiar eu să 

nu mă pricep? Tatăl meu a su
ferit până la moarte de gută, iar 
pe mine nu mă lasă boala asta 
în pace de peste zece ani!

© © ©
Un tip se prezintă la docto

rul psihiatru.- Domnule doctor, 
îi spune acesta, noaptea o mul
țime de omuleți se foiesc la 
mine sub pat.

Hm, face doctorul. Cazul 
dv. ar necesita cîțiva ani de ana
lize și tratament.

După un timp, doctorul își 
întîinește pacientul pe stradă și- 
1 întreabă de ce nu s-a mai pre
zentat la consultație.- Pentru că 
nu mi-a permis timpul. Dar să 
știți că am terminat cu omuleții 
aceia care mă deranjau noaptea.

- Da? Cum?!
- Am tăiat picioarele patu

lui.

Ai de furcă cu tot soiul de 
neînțelegeri cu lumea din jur și trebuie 
să faci față unei mulțimi de obligații.
Apropiații sau prietenii îți provoacă 
probleme obligându-te să faci niște alegeri im
portante.

Dacă trebuie să iei cuvântul în 
fața unor grupuri de oameni, ai trac din 
cauza neîncrederii în tine. Acest lucru
nu te oprește să spui lucruri re
gretabile. Trebuie să te relaxezi și să te con
trolezi.

Dacă ești încă singur, climatul 
astral ți-ar putea facilita o întâlnire 
excepțională. De data aceasta nu vei 
mai scana persoana în cauză,
supunând-o unei mulțimi de teste, o vei consid
era direct vrednică de tine.

Apar la orizont unele schimbări 
în viața sentimentală. Te îndoiești de 
tot ceea ce înseamnă nou, însă nu este 
cazul să-ți faci griji, aceste
transformări se dovedesc benefice. Te preocup 
cadrul familial și te pregătești de vacanță.

în ciuda eforturilor tale, va fi di
ficil să nu-ți faci griji pentru prob
lemele familiale care vor fi din nou la
ordinea zilei. Ia taurul de coame și 
reacționează cu luciditate, vei vedea că situația 
se ameliorează. Trebuie însă să ai ceva răbdare.

Evită angajamentele financiare 
pe care nu le poți onora în câteva luni, 
îți vor aduce pierderi considerabile. 
Cumpărăturile importante sunt neindi
cate. Dacă dorești să cumperi o casă sau un.
apartament, climatul astral este favorabil.

Te achiți de unele obligații pro
fesionale, mergând la cine de afaceri 
și cocktail-uri. Eșți conștient că tre
buie să cultivi relațiile utile. Din
cauza unui exces de pudoare, pari indiferent «•' 
rece cu partenerul de viață.

Astăzi treci printr-o fază plină 
de oportunități de realizare din multe 
puncte de vedere. Reacțiile tale însă 
riscă să fie agresive și impulsive, sunt 
posibile unele mici incidente.

Un prieten sau o persoană din 
familie are probleme și îți solicită aju
torul. Chiar dacă ești tentat să o eviți, 
este bine să faci tot ce-ți stă în putință
pentru a o sprijini. Treci printr-o perioadă mai
dificilă din punct de vedere financiar.

Ți se înmulțesc responsa
bilitățile, iar pentru unii nativi relațiile 
cu unele persoane sunt tensionate. Lu
crurile își vor intra în normal repede
dacă îți păstrezi calmul și nu înrăutățești
situația prin revendicări neavenite.

Ești înflăcărat în dragoste și dor
nic de aventură. Partenera de viața nu 
va reuși să te țină închis într-o colivie de aur. 
Sectorul financiar este favorizat. îți gestionezi 
bugetul cu eficiență.
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S-a împlinit un veac de la primul zbor
a lui Aurel Vlaicu

Comemorarea centenarului 
primului zbor efectuat de 

Aurel Vlaicu a strâns ieri, sute 
de persoane la casa memorială 

a celui care a fost „pionerul 
aviației românești”. Tineri, bă
trâni, consăteni ale aviatorului 
sau veniți din alte colțuri ale 

țării, dar și reprezentanți ai ad
ministrației județene s-au 

strâns deopotrivă în vechea co
mună Binținți, astăzi Aurel 

Vlaic u, pentru a depune jerbe 
de flori la bustul celui care în 
urmă cu 100 de ani se lansa în 
primul zbor, cu un aeroplan 
construit în România, de pe 

câmpia Cotrocenilor.

Manifestarea de comemorare a în
ceput de la orele dimineții, la biserica 
din sat, unde Preasființitul Gurie Epis
cop al Devei și Hunedoarei, împreună 
cu un sobor de preoți au săvârșit sfânta 
Liturghie. Ceremonia dt comemorare 
s-a continuat în fața casei memoriale a 
aviatorului, unde oficialitățile au depus 

coroane de flori la bustul lui Aurel 
Vlaicu. Totodată, două planoare de la 
aerodromul Săulești au survolat timp de 
o jumate de oră satul natal al pionieru
lui aviației românești. Depunerea de 
coroane a fost urmată de o vizită la 
muzeul memorial „Aurel Vlaicu”, pre
cum și de un scurt program de poezie, 
susținut de copiii din sat, sub îndru
marea părintelui Daniel Avram. 
Manifestările s-au continuat cu un pro
gram artistic susținut de Ansamblul 
Folcloric „Germisara” și îndrăgiți artiști 
locali de muzică populară. La mani
festare a participat și primarul comunei 
Bănești, Ion Costache, localitatea în 
care Aurel Vlaicu și-a găsit sfârșitul, în 
încercarea sa de a zbura peste Carpați.

Amintiri despre 
Aurel Vlaicu

De la ceremonia de omagiere a - 
centenarului primului zbor a lui Aurel 
Vlaicu nu a lipsit nici ultimul dintre 
nepoții aviatorului. Cu ochi pierduți, 
înveșmântat într-o veche haină militară 
de culoare albastră, nepotul „pionieru
lui aviației românești”, Aurel 
Rădulescu, a venit să vadă ceremonia 
de omagiere, despre care nu crede că s-

ar ține în cinstea unchiului său, ci mai 
degrabă „ e ziua lu’ nevasta lu pri
mam Născut în 1925, bărânul cu 
haine ponosite este fiul surorii lui Aurel 
Vlaicu, iar pe unchiul său îl cunoaște 
doar din poze și din poveștile celor din 
familie. Cu ochii umezi, nepotul de avi
ator povestește celor ce au răbdare să-l 
asculte cum tatăl său a fost argat pe 
moșia bătrânului Dumitru Vlaicu, unde 
„a îndrăgit-o tare mult” pe mama sa, 
Valeria. Din poveștile copilăriei sale, 
bătrânul relatează cu drag cum mama 
sa a fost prima femeie care a zburat. 
„Unchiul Aurel aici a făcut planoru’. A 
mers la Romos după nuiele de alun să- 
i facă aripile. Prima dată l-a tras cu Ion, 
în grădina de l-a ridicat. Atunci a venit 
mama în grădină și când au văzut-o i- 
au zis „hai să te dăinăm!” și au pus-o în 
planor și au legat-o. Și mama își aduce 
aminte că a zburat cam la înălțimea 
merilor, cam trei sau patru metri 
înălțime. E prima femeie care a zburat. 
Apoi a venit moșu’ meu, Dumitru, și a 
strigat la ei „Vreți să-mi omorâți fata?”, 
și i-a luat la goană cu biciu și cu 
nuiaua”, povestește nepotul aviatorului, 
Aurel Rădulescu.

Irina Năstase

Rețeaua de apă caldă 
din Deva învechită și șubredă

Pescarii din presă au „hrănit” peștii

Rețelele de apă caldă și ter- 
moficare din municipiul 

Deva sunt într-o șatre avan
sată de degradare. Din acest 

motiv săptămâna trecută 
aproape 1000 de familii au 

rămas fără apă caldă. Repre
zentanții societății Termoe
lectrica, furnizorul de apă 

caldă în Deva, au făcut efor
turi deosebite să remedieze 
avariile și au reușit să reia 

furnizarea apei calde la peste 
500 de abonați.

reluartă furnizarea apei calde pentru 
peste 500 de abonați. Echipele de 
intervenție lucrează acum în trei 
puncte din Deva: în cartierele Gojdu, 
“Micul Dalas” și Dorobanți. „Se 
lucrează la intensitate maximă, dar 

- suntem întârziați de avizele pe care 
trebuie să le obținem de la Primărie 
pentru că suntem nevoiți să spargem 
asfaltul în Dorobanți ca să trecem cu 
conductele pe sub drum. De aseme
nea, avem situații în care conductele 
noastre sunt prin același loc cu cele 
de gaz și nu putem intervenii decât cu 
acordul și în prezența celor de la 
gaze”, a declarat directorul Termo
electrica, Cristian Marius Vladu.

Directorul Teromelectrica, Cris
tian Marius Vladu a dispus înlocuirea 
conducteloe vechi, avariate cu unele 
noi, preizolate, dar intervențiile sunt 
destul de dificile din cauza 
poziționării rețelelor în aceleași 
cămine cu conductele de gaz metan 
și cablurile electrice

Record de avarii 
la rețeaua 
de apă caldă

Săptămâna trecută angajații Ter
moelectrica au fost nevoiți să 
intervină în cazul a cinci avrii majore 
,care au lăsat fără apă caldă aproape 
|1000 de familii. Două dintre avarii au 
fost remediate până la sfârșitul 
săptămânii trecute, când a fost

Jurnaliștii hunedoreni, care au 
răspuns invitație Asociației pentru Inte
grarea Dezvoltării Durabile, au lăsat 
preț de câteva ore condeiul deoparte și

au pus mâna pe undițe, într-o con
fruntare pe Balta Bejan. înarmați cu 
momeli și nadă, lansete de carbon, min
ciog și juvelnic și cu multă, multă

răbdare, ziariștii au așteptat în zadar „să 
muște” peștele.

Doar cinci exemplare de crap 
românesc au fost scoase în cele două 
manșe de concurs a câte două ore 
fiecare, dintre care trei au fost prinse de 
către un pescar din afara concursului. 
Nici caras, nici măcar o albitură nu s- 
au lăsat păcălite de momeala agățată în 
cârlig.

Departajarea s-a făcut greu, dar nu 
din cauza cantității „imense” de pește 
prinsă. în manșa secundă, echipa cotid
ianului „Glasul Hunedoarei”, formată 
din lrina Năstase și Eduard Palievici, a 
reușit să captureze un crap de peste trei 
sfert de kilogram, suficient pentru locul 
secund, în urma lui Costi Giuhat, de la 
„Ziarul Hunedoreanului”. Bătălia cea 
mare s-a dat pentru poziția a treia a 
podiumului, între „Servus Hunedoara” 
și „Replica”. Cele două combatante au 
fost despărțite prin tragere la sorți, după 
ce în juvelnicele lor doar apa din baltă 
și-a făcut loc.

ANUNȚ

CONCURS NAȚIONAL DE PROIECTE DE TINERET 2010
Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, 

prin director coordonator Cristian Grigoraș, organizează 
în perioada 19 iulie - 12 august 2010, Concursul Național 
de Proiecte de Tineret.

Concursul Național de Proiecte de Tineret se adresează 
Organizațiilor Neguvemamentale de și pentru Tineret (ONGT) 
și Organizațiilor Neguvemamentale Studențești (ONGS) și 
este structurat pe următoarele componente:

Perioada de depunere a proiectelor de tineret este 01- 
16 iulie 2010.

Perioada de derulare a proiectelor trebuie să fie 
cuprinsă între 4 septembrie - 1 decembrie 2010.

1. Concursul Național de Proiecte de Tineret - 2010
2. Concursul Național de Proiecte Studențești - 2010
3. Concursul Național de Proiecte de Tineret cu 
componentă internațională - 2010

Metodologia de concurs și informații suplimentare se pot 
obține de la Compartimentul pentru Tineret din cadrul 
Direcției Județene pentru Tineret Hunedoara, telefon 
0729.427.606 sau www.tineret-hunedoara.ro,www.anst.gov.ro

http://www.anst.gov.ro


Accident grav pe DN7
Accident cauzat de o 

depășire neregulamentară

O tânără, în vârstă de 18 ani, 
din Hunedoara, a fost rănită după 
ce autoturismul în care se afla a 
fost lovit în plin de o mașină 
condusă de o șoferiță din aceeași 
localitate. Accidentul s-a produs 
sâmbătă, în jurul orei 12:14. Ra
mona L., de 35 de ani, din Hune
doara, în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Poața Unirii, 
din localitate, din direcția strada 
Rotarilor înspre strada Dacilor, a 
depășit o mașină oprită pe partea 
dreaptă a șoselei, fără să se asig
ure că din sens opus circula auto
turismul condus de Ovidiu C., de 
22 de ani, din Hunedoara, cu care 
s-a tamponat. în urma impactu
lui, Simona A., de 18 ani, 
pasageră în autoturismul condus 
de Ovidiu C., a fost accidentată 
ușor.

Prinși, în timp ce încercau 
să fure cablu telefonic

Doi tineri din Hunedoara au 
fost prinși de polițiști în timp ce 
îmcercau să fure 30 de metri de 
cablu telefonic. în urma unei 
sesizări telefonice, un echipaj din 
cadrul Poliției Municipiului 
Hunedoara s-a deplasat pe strada 
C. Bursan din localitate, unde i-a 
prins în flagrant pe Florin M., de 
22 de ani, și Aurelian A., de 20 de 
ani, ambii din Hunedoara. Cei 
doi încercau să sustragă 30 metri 
de cablul de telefonie pe care îl 
secționaseră după ce s-au urcat 
pe un stâlp. Oamenii legii le-au 
întocmit celor doi dosar penal 
pentru furt iar cercetările sunt 
continuate de către polițiștii 
Biroului de Investigații Crimi
nale cu suspecții în stare de liber
tate.

Suspecți de furt, prinși 
în timpul unei razii

Trei tineri, cu vârste 
cuprinse între 17 și 20 de ani, 
suspecți în cazul mai multor fur
turi comise pe raza municipiului 
Vulcan, au fost prinși, de polițiștii 
Biroului de Investigații Crimi
nale Vulcan, în timpul unei razii 
efectuată în cartierul Colonia de 
Jos din localitate. Polițiștii au sta
bilit că cei trei au comis un furt, 
în noaptea de 14/15 aprilie, din 
incinta unui punct termic de unde 
au sustras componente metalice, 
în valoare de 1.500 de lei. De 
asemenea, tinerii sunt cercetați și 
pentru tentativă de furt calificat, 
faptă comisă în noaptea de 17/18 
aprilie, când au încercat să 
pătrundă într-un punct termic din 
localitate. Cei trei timeri sunt 
cercetați în stare de libertate pen
tru săvârșirea infracțiunii de furt 
calificat.

(M.T.)

el
■

Un mort și opt răniți, este bilanțul unui tragic accident rutier produs, ieri dimineață, 
pe DN7, în afara localității Simeria

O persoană și-a pierdut viața și 
opt au fost rănite în urma unui 
accident de circulație produs, 

ieri dimineață, pe DN7, în 
zona trecerii la nivel cu 
calea ferată din afara 

localității Simeria,

Accidentul s-a produs, în jurul 
orei 07:20. Șoferul unui autoturism, 
Gavril T., în vârstă de 41 de ani, din lo
calitatea Gherla, județul Cluj, în timp 
ce conducea din direcția Sibiu spre 
Deva, nu a păstrat o distanță 
corespunzătoare în mers față de autove
hiculul care circula în fața sa și care a 
redus viteza la trecerea la nivel cu calea 
ferată.

Pentru a evita impactul cu acesta, 
Gavril T. a virat spre stânga și a pătruns 
pe contrasens, unde s-a tamponat 
frontal cu autoturismul condus de 
Costică B., în vârstă de 56 de ani, din 
Sebeș, județul Alba.

în urma accidentului, o persoană 
și-a pierdut viața, cinci au fost trans
portate în stare gravă la spital, iar alte 
trei au suferit leziuni ușoare.

Circulație 
întreruptă două ore

Pentru salvarea tuturor răniților a 
fost nevoie de mobilizarea a șapte 
ambulanțe SMURD și de un echipaj de 
descarcerare, care a scos dintr-un auto
turism două persoane care au fost 
prinse între fiarele mașinii.

Circulația rutieră pe Drumul
Național 7 a fost întreruptă mai bine de 
două ore, iar traficul a fost deviat, din

spre Deva spre Simeria, prin localitatea 
Săulești.

(M.T.)

Servieta cu muștar 
„explozibil”
O servietă abandonată în apropierea Prefecturii 
Hunedoara a pus pe jar autoritățile. După ce s- 
au asigurat că nu există niciun pericol, geniștii 
au deschis servieta în care se afla un borcan cu 
muștar și câteva obiecte personale ale proprita- 

rului acesteia.

Alarma a fost dată la sfârșitul săptămânii trecute, 
vineri, în jurul orei 10.30, când un devean a anunțat 
polițiștii că în apropierea instituției se află o servietă 
„suspectă”.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe 
echipaje de poliție, care, alături de celelalte forțe ale 
Ministerului Administrației și Internelor au izolat zona 
și au demarat o serie de verificări pentru a stabili dacă 
obiectul prezintă pericol.

„Polițiștii Grupei Pirotehnice a IPJ Hunedoara au 
adus un câine de serviciu special antrenat pentru a de
tecta explozibilul și a fost făcut un test de mișcare, sta- 
bilindu-se că servieta nu prezintă pericol. Conform 
procedurii, genata a fost transportată în condiții speciale 
intr-un poligon din apropierea Devei, unde a fost 
deschisă, constatându-se că în interior se aflau mai multe 
bunuri personale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara, inspector Bogdan Nițu.

Polițiștii Municipiului Deva continuă cercetările 
pentru a identifica persoana căreia i-a aparținut servieta 
și a stabili circumstanțele în care a ajuns aceasta în acel 
loc.

(M.T.)

In locul explozibilului, pirolehniștii au găsit 
un borcan cu muștar

Zece șoferi, prinși beți în trafic
Sute de șoferi hunedoreni au fost opriți în trafic 

și testați alcoolscopic, sâmbătă spre duminică 
noaptea, în timpul unei acțiuni, desfășurată la nivel 
județean, de prevenire și combatere a consumului de 
alcool în rândul conducătorilor auto.

Peste 50 de polițiști ai Serviciului Rutier Hune
doara au oprit 461 de autovehicule și au fost testați 
alcoolscopic 413 conducători auto. Polițiștii au 
reținut, în vederea suspendării, 11 permise de conduc
ere, dintre care 10 pentru consum de alcool și au apli
cat 125 de sancțiuni contravenționale, în valoare 
totală de peste 12.400 lei. De asemenea, au fost în

tocmite și 16 dosare penale, dintre care 10 pe numele 
unor conducători auto care au fost depistați în timp 
ce conduceau autovehicule având o alcoolemie peste 
limita legală.

Printre șoferii băuți s-a regăsit și o tânără, în 
vârstă de 19 ani, din Teliucu Inferior. Laura B. a fost 
depistată în timp ce conducea un autoturism pe strada 
Libertății Jin Hunedoara, a vând o îmbibație alcoolică 
în aerul expirat de 0,53 mg/1. Tinerei i-au fost 
recoltate probe biologice, în vederea stabilirii al
coolemiei și a fost întocmit dosar de cercetare penală.

(M.T.)

La 17 ani, expert în furturi și tâlhării
Un adolescent în vârstă de 17 ani, din Hune

doara, a fost prins de polițiști după ce a reușit să 
tâlhărească mai mulți minori și să fure mai multe 
bunuri.

Ultima lovitură pe care a dat-o a fost săptămâna 
trecută, când, prin violență, i-a luat telefonul mobil 
unui minor, în vârstă de 16 ani, din Hunedoara. Ado
lescentul a anunțat polițiștii, care l-au prins pe hoț și 
l-au prezentat Judecătoriei Hunedoara cu propunere 
de arestare preventivă, iar prejudiciul, în valoare de 
200 de lei, a fost recuperat. In urma cercetărilor efec

tuate, oamenii legii au stabilit că tânărul are la activ 
mai multe infracțiuni de furt și tâlhărie. în noaptea de 
3/4 mai, a forțat capota unui autoturism, parcat pe 
strada Eliberării, de unde a furat acumulatorul. în 17 
mai, în jurul orei 9:10, în timp ce se afla pe strada T. 
Aman, din Hunedoara, i-a smuls din mână, unui 
minor, în vârstă de 13 ani, un telefon mobil, iar în 
noaptea de 13/14 iunie, prin forțarea ușii unui dulap 
din holul unui cămin de elevi, a sustras mai multe 
bunuri în valoare de 70 lei.

(M.T.)

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantitdți foarte mari



IIs Județul Hunedoara se plasează pe locul doi din țară, după județul Cluj, 
în ceea ce privește numărul de locuri de muncă disponibile. Intr-un co
municat de presă al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă se arată că în săptămâna 24 iunie — l iulie sunt înregistrate, la 
nivelul județului Hunedoara, un număr de 800 de oferte de muncă.
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Comisii, în loc de bani,
pentru barajul de la Mihăileni
Vineri a avut loc la Consiliul 
Județean Hunedoara prima 
întâlnire a comisiei consti
tuite, la cererea locuitorilor 
satului Mihăileni, pentru 

monitorizarea lucrărilor de 
la barajul care se constru

iește pe Crișul Alb. La întru
nire au participat 

subprefectul Dorin Gligor, 
președintele Consiliului Ju
dețean Hunedoara, Mircea 

Moloț, senatorul Dorin 
Păran, primarul comunei 

Buceș, Traian Achim Măr- 
cuș, reprezentanți ai con
structorului SOCOT S.A.

Târgu Mureș și ai beneficia
rului Apele Române Crișuri 

Oradea.

Deși comisia a fost creată cu 
scopul declarat de a analiza și mon
itoriza mersul lucrărilor la baraj, 
chiar constituirea acestei structuri a 

scat dispute aprinse, unii dintre ofi
ciali punând în discuție oportuni
tatea și eficiența ei.

Pe Moloț nu-1 
interesează barajul 
de la Mihăileni

Președintele CJ Hunedoara, 
Mircea Moloț a arătat încă de la în
ceputul întâlnirii că nu vede utili
tatea acestei comisii, care este 
neputincioasă în ceea ce privește 
problema barajului de la Mihăileni.

„Toată chestia asta este 
pierdere de timp. Toate guvernele 
după comuniști s-au purtat la fel în 
ceea ce privește problema barajului, 
în ceea ce ne privește pe noi, Con
siliul Județean, nu avem resurse și 
îici calitatea de a face investiții la 

baraj. Nu este treaba primarului, a 
Consiliului Județean sau a parla

mentarilor. Singura responsabilitate 
este a guvernului”, a spus Mircea 
Moloț.

Președintele CJ a motivat că 
are ceva mai bun de făcut decât să 
piardă vremea prin comisii *ară util
itate, și a părăsit întrunirea.

Senatorul Păran 
un foarte bun 
„teoretician”

Senatorul PDL Dorin Păran s- 
a dovedit a fi principalul susținător 
al ființării comisiei. Acesta a arătat 
că în opinia sa comisia este utilă atât 
pentru a constitui un forum de co
municare între toți factorii 
implicați, cât și pentru a lua decizii 
privind demersurile comune ce 
urmează a fi făcute pentru 
avansarea lucrărilor la investiția de 
pe Crișul Alb.”

„Să pragmatizăm și 
să responsabilizăm”

Subprefectul Dorin Gligor a 
avut o atitudine tranșantă față de 
problema construcției de la 
Mihăileni.

„Mi se pare nefericită ideea 
acestei întâlniri pentru că această 
comisie nu are nici o calitate de a 
analiza și de a oferi soluții. Soluția 
este să pragmatizăm și să 
responsabilizăm pe toți cei implicați 
în realizarea obiectivului. Toată 
această agitație a pornit de la o 
dispută pe plan local, între primar și 
constructor. Eu sunt din zonă și 
cunosc foarte bine situația 
investiției de la Mihăileni. De aceea 
am făcut demersuri pentru ca 
finanțarea să sporească în acest an, 
astfel încât bugetul pe 2010 este 
dublu față de anul trecut. în acest 
moment la baraj se lucrează. Prob
lema este cum accelerăm finanțarea 
pentru a putea finaliza construcția 
cât mai repede”, a arătat Dorin 
Gligor.

Constructorul 
și beneficiarul 
lucrării se apără

Constructorul barajului resp
inge toate acuzele că nefinalizarea 
construcției i s-ar datora în vreun 
fel.

„S-a ajuns în această situație 
pentru că finanțarea lucrării s-a tot 
tărăgănat. Potrivit graficului de 
execuție, investiția trebuia să fie 
gata în cinci ani. Acest grafic a fost 
dat peste cap după fiecare ciclu de 
alegeri. Ar trebui să se facă un cal
cul ce ar fi însemnat finalizarea 
acestei investiții în 1992 și câte 
pierderi sunt datorită acestei 
situații”, a spus Gheorghe Mi- 
hancea, director executiv la SC 
SOCOT SA Târgu Mureș - Șantier 
Mihăileni.

La rândul său reprezentantul 
Administrației Bazinale Crișuri 
Oradea, beneficiarul lucrării, spune- 
că strategia adoptată a fost una 
corectă în condițiile de finanțare ex
istente. El susține că fondurile nu 
puteau fi îndreptate în întregime 
spre finanțarea exproprierilor și a 
construcției de case, iar construcția 
barajului să fie abandonată pentru 
mai mulți ani, o astfel de soluție 
punând în pericol integritatea în
tregii investiții. Potrivit acestuia, 
construcția barajului a fost realizată 
în proporție de 80 la sută.

De asemenea, până în acest an 
au fost construite 30 de case dintre 
cele 65 necesare pentru relocarea 
sătenilor din Mihăileni. Cu fon
durile primite în acest an vor fi fi
nalizate alte 12 locuințe, iar șase vor 
fi construite în întregime, 
ajungându-se la un număr de 48 de 
case.

Pentru finalizarea construcției 
barajului, exproprierea locuitorilor 
afectați de lucrarea hidrotehnică, re
alizarea drumurilor de contur ale 
lacului de acumulare și construirea 
caselor necesare pentru strămutarea

localnicilor se estimează că ar mai 
fi nevoie de 42,5 milioane lei.

Un baraj necesar

Toți participanții au afirmat 
necesitatea continuării lucrărilor la 
baraj. Construcția hidrotehnică a în
ceput în anul 1987, când au fost 
expropriați și cei mai mulți dintre 
localnicii care urmau să fie afectați 
de acumularea de apă.

Obiectivele urmărite în mo
mentul demarării investiției erau al
imentarea cu apă a unităților 
economice de la Gurabarza, ali
mentarea cu apă a municipiului 
Brad și stăvilirea undelor de viitură 
de pe Crișul Alb.

Potrivit parametrilor la care a 
fost calculat, barajul poate reține 
undele de viitură, având o capaci
tate de șase milioane de metri cubi. 
„în 1987 am fixat o temă și trebuie 
să o ducem la bun sfârșit. Barajul a 
fost conceput pentru stăvilirea 
apelor și acest scop rămâne de mare 

actualitate. Dacă tot vorbim acum 
despre inundații, trebuie spus că 
cele mai multe revărsări ale apelor 
sunt pe Crișul Alb pentru că nu 
există nici un fel de lucrări de regu
larizare a albiei. Construcția baraju
lui ar rezolva toate aceste probleme 
până în aval de Vața. După etapa de 
construcție din acest an, în toamnă 
barajul ar putea fi funcțional, fiind 
posibilă retenția unei unde de 
viitură de două milioane metri cubi 
de apă”, a spus subprefectul Dorin 
Gligor.

Realizarea barajului ar putea 
aduce și alte beneficii zonei prin 
crearea unei zone turistice și de 
agrement.

De asemenea, există investitori 
interesați în utilizarea acumulării 
pentru producerea de energie 
electrică prin amplasarea unei mi- 
crohidrocentrale cu o putere de 
până la 4 MW.

Cătălin Rișcuța

Județul Hunedoara, bântuit de turbare
La o lună după ce un locuitor din 

satul Vălișoara a murit după ce fusese 
mușcat de câinele din ogradă, fiind sus
pectat de infectarea cu rabie, alți doi 
hunedoreni au fost mușcați de un câine 
turbat. Inspectorii sanitar - veterinari 
au instituit carantină în satul Rișculița, 
după ce săptămâna trecută, marți, doi 
locuitori ai satului au fost mușcați de un 
câine vagabond.

„Miercuri am fost chemați și am 
tranchilizat câinele, iar joi dimineață 
am avut confirmarea că era infectat cu 
rabie”, a declarat directorul Direcției 

Sanitar - Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Hunedoara, Mihail 
Rudeanu. Cei doi oameni mușcați vor 
fi nevoiți să facă, o lună, tratament an- 
tirabic.

„Oamenii s-au prezentat la spitalul 
din Brad, de unde au fost trimiși spre 
noi. Deoarece nu aveam ser antirabic i- 
am trimis la Hunedoara, unde le-a fost 
administrat serul și vor fi injectați 
vreme de o lună, la datele stabilite, cu 
acest vaccin. Viața lor nu este în peri
col”, a spus șeful secției de Boli 
Infecțioase a Spitalul Județean de

Urgență Deva, doctorul Maria 
Dăncescu.

în urmă cu nici o lună, Nicolae 
Avram din Vălișoara a murit, după ce a 
fost mușcat de un câine din gospodărie, 
fiind suspect de infectarea cu rabie. 
Deși diagnosticul nu a fost confirmat 
nici după analizele realizate în Franța, 
medicii susțin în continuare că, potrivit 
simptomelor, omul ar fi fost infectat cu 
turbare.

Cătălin Rișcuța



Luni, 28 iunie 2010

6 Monden yiiiniillCdiey vrea cuiitipețiiiii lui Michael Jackson
Mariah Carey este deja cunoscută pentru pretențiile ei de divă. De această dată visează să 

pună mâna pe mobilierul hti Michael Jackson. ( ăntăreața i-a cerut desii’iteruliii său de in
terior să cumpere mobila de livitit; a hti Michael Jackson, care va fi scoasă la licitație la un 
aii după moartea mctpisiarnliii de casa Julien.

r
Bono, James Gandolfini și Adam Sandler 
ar putea deveni membri 
ai Academiei de film americane

Ziua ’’The Big Four” s-a încheiat 
cu un show incendiar „Metallica”

Bono, James Gandolfini și Adam Sandler 
se află pe lista celor 135 de personalități invitate 
să devină membri ai Academiei de film ameri
cane (Academy of Motion Picture Arts and Sci
ences) în 2010, informează

Mel Gibson și-a bătut soția
Okasana Grigorieva, mama copilului în 

vârstă de 8 ani al actorului Mel Gibson, susține 
că actorul o bătea foarte rău, potrivit unor surse 
familiarizate cu cazul.

Oksana a fost la tribunal luni și a obținut 
un ordin de restricție în cazul violenței de fam
ilie, cerându-i să stea departe de el, potrivit 
tmz.com.1

Surse din anturajul actorului susțin că 
declarația Oksanei este falsă și susțin că Oksana 
a stat cu Mei după presupusul incident. Dar 
surse din anturajul Oksanei susțin că după pre
supusa bătaie Mei i-a promis că va cere ajutor, 
iar ea încă îl iubea, dar a mai stat o scurtă 
perioadă de timp înainte să pună punct relației.

Oksana este îngrijorată în privința fiicei 
sale și nu vrea să-l lase să sărbătorească 
împreună de ziua tatălui. Sursele sunt de părere 
că fiica lor este în pericol dacă va. sta 
nesupravegheată cu Mei.

Gibson a continuat să o amenințe după ce 
s-au despărțit în ianuarie. Oksana crede că viața

Nunta Prințului Albert de Monaco 
va avea loc în 2011

Nunta Prințului Albert de Monaco, în 
vârstă de 52 de ani, cu fosta înotă

toare olimpică Charlene Wittstock va 
avea loc în vara anului 2011.

accesshollywood.com.
Pe această listă prestigioasă, care a fost 

dată publicității vineri, se află și câțiva 
câștigători ai premiului Oscar din acest an, pre
cum Mo'Nique, desemnată cea mai bună actriță 
într-un rol secundar pentru evoluția ei din filmul 
"Precious: Based on the novel «Push» by Sap
phire", Christoph Waltz, desemnat cel mai bun 
actor într-un rol secundar pentru prestația din 
filmul "Ticăloși fără glorie/ Inglorious Bas- 
terds", și Mark Boal, scenaristul și producătorul 
filmului "The Hurt Locker".

Lista include și numele câtorva 
nominalizați la premiile Oscar, precum actrițele 
Carey Mulligan, Anna Kendrick și Vera 
Farmiga sau scenariștii filmului "District 9", 
Neill Blomkamp și Terri Tatchell.

Realizatorii de filme documentare Davis 
Guggenheim, premiat cu Oscar pentru "Un 
adevăr incomod/ An Inconvenient Truth", și 
Morgan Spurlock se află și ei pe această listă.

în onoarea viitorilor 135 de noi membri ai 
Academiei de film americane va fi organizată o 
recepție specială la Hollywood, în luna septem
brie.

ei e în pericol fiindcă Mei este foarte violent.
Sursele din anturajul lui Mei susțin că Ok

sana inventează și că e doar interesată de bani.

Cei doi își vor lega destinele în cadrul 
a două ceremonii, una privată, organizată în 
palatul Prințului, iar cea de-a doua mai 
amplă, religioasă, care ar urma să fie 
televizată, în catedrala Notre Dame of the 
Immaculate Conception din Monaco, 
potrivit Newsln.

Albert de Monaco, singurul fiu al 
Prințului Rainer III și al lui Grace Kelly, s- 
a logodit cu Charlene Wittstock, în vârstă 
de 32 de ani, miercuri dimineața.

Evenimentul a fost celebrat în cadrul 
unei ceremonii private organizată în 
grădina palatului, la care au participat doar 
câteva rude și foarte puțini prieteni.

Nunta din vara anului 2011 va marca 
prima căsătorie a unui prinț din Monaco în 
ultimii 50 de ani.

în 1956 tatăl lui Albert s-a căsătorit cu 
actrița Grace Kelly.

Ziua "The Big Four", dedicată sâm
bătă la Sonisphere celor patru "grei" 
ai heavy metal-ului, s-a încheiat cu un 
show "în familie" al formației Metal
lica, din care nu au lipsit efectele piro
tehnice, pofta de cântat și discuțiile lui 
James Hetfield cu cei circa 50.000 de 

fani prezenți la Romexpo.

Totuși a lipsit ceva din show-ul The Big 
Four de la București - o melodie cântată 
împreună de Anthrax, Megadeth, Slayer și Metal
lica. Spectatorii veniți la Romexpo se așteaptau 
ca trupele să cânte împreună, repetând, astfel, 
evenimentul de acum câteva zile, din Bulgaria, 
când membrii Slayer, Megadeth și Anthrax au 
urcat pe scenă alături de Metallica în cadrul con
certului Sonisphere Bulgaria pentru a interpreta 
piesa "Am I Evil". Părțile vocale au fost interpre
tate atunci de James Hetfield, Dave Mustaine și 
Joey Belladonna.

Dar show-ul Metallica a fost de ajuns pentru 
sfârșitul zilei celor aproximativ 50.000 de fani 
prezenți la Romexpo în cea de-a doua zi a festi
valului Sonisphere. Multe dintre melodiile de 
sâmbătă seară au fost cântate de Metallica și în 
urmă cu doi ani, pe stadionul Cotroceni, dar de 
data aceasta, la Sonisphere, au fost interpretate în 
lipsa unei ploi nemiloase și cu și mai multă en
ergie. Metallica a mai cântat în România în 2008 
și în 1999.

Publicul s-a electrizat încă de la primele 

acorduri ale melodiei care este tradiționalul intro 
al Metallica, "The Ecstasy of Gold", pentru ca 
apoi să continue cu piesele "de tinerețe", "Creep
ing Death", "For Whom the Bell Tolls" și "Fuel" 
- când au intrat în funcțiune și efectele 
pirotehnice.

"Metallica Ziua de sâmbătă din cadrul Son
isphere Festival a fost cu adevărat ziua fanilor 
dedicați, care au făcut cozi imense în fața Rom
expo, pentru a intra la concertul "The Big Four'. 
Deși cozile erau impresionante - chiar și cei mai 
harnici spectatori au ascultat din afara Romexpo 
primele melodii ale românilor de la Vița de Vie, 
prima trupă care a concertat în a doua zi a Soni
sphere - așteptarea nu a fost foarte mare, pâlcurile 
de spectatori înaintând destul de repede în spat 
de concert.

Prima zi a Sonisphere România a fost 
marcată de concertul Manowar care, deși au cân
tat doar o oră, au electrizat cei aproximativ 
10.000 de spectatori. Tot vineri au cântat, în 
cadrul aceluiași eveniment, trupa israeliană Or
phaned Land, Volbeat, Paradise Lost și Accept.

în cea de-a treia zi a Sonisphere, duminică, 
a fost așteptat un show impresionant marca 
Rammstein - trupa germană fiind prezentă pentru 
prima dată în România. Aceștia fiind precedați 
de Alice in Chains, Stone Sour și Anathema.

Echipaje ale Jandarmeriei Capitalei au asig
urat, de vineri până duminică, între orele 15.00 
și 23.00, ordinea publică la Sonisphere Festival 
de la Romexpo, precum și pe traseele de sosire 
plecare ale participanților la eveniment.

tmz.com
accesshollywood.com
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Aproape 40 de persoane au protestat 
Ia Parlament, cerând adoptarea Legii 
sterilizării animalelor

Aproape 40 de persoane au protestat 
duminică la Palatul Parlamentului, cerând 
idoptarea Legii sterilizării animalelor, in
terzicerea eutansierii și construirea de 
idăposturi pentru câinii fără stăpâni.

Participanții la pichet au purtat 
igățate de gât fotografii cu câini și au 
ifișat bannere pe care erau scrise mesaje 
precum "Violența nu este o soluție" sau 
'Nicio ființă nu merită o asemenea 
soartă", însoțite de imagini cu câini 
maltratați.

De asemenea, pe gardurile din zona 
imenajată pentru protest aceștia au pus 
ifișe cu mesaje precum "Stop crimei!", 
k., eți milă de animale", "Stop abuzurilor 

din partea statului" sau "Suntem purtătorii 
de cuvânt ai celor care nu au venit"'.

"N-am venit pentru că ne imaginăm 
că ne-ar auzi cineva, pentru că niciodată 
nu s-a întâmplat să vină cineva din Parla
ment să discute cu noi, dar am venit pen- 
:ru că mesajul nostru poate fi dus mai 
departe de către oamenii care vin aici", a 
declarat președintele Asociației "Cuțu, 
< ', Marcela Lungu.

Ea a precizat că oamenii care au 
ronit să protesteze vor ca parlamentarii să 
roteze Legea privind sterilizarea câinilor 
și pisicilor, iar autoritățile locale să 
ronstruiască adăposturi, mai ales că legea 
care prevede acest lucru este în vigoare.

"Vrem să fie construite adăposturi 
sigure, pentru că și acolo unde ele există, 
condițiile sunt foarte proaste", a mai spus 
Vlarcela Lungu.

Președintele Asociației "Cuțu, 
2uțu", a precizat că mai multe organizații 

guvernamentale pentru protecția ani- 
nalelor vor distribui în cel mai scurt timp 
croșuri, pentru ca oamenii să știe că 
există 16 cabinete veterinare care 
sterilizează gratuit animalele. Marcela 
Lungu a adăugat că, deși această cam
panie a început de circa trei luni, în 
f e cabinet au fost sterilizați doar câte 
20 - 30 de câini.

"Este foarte puțin, iar acest lucru se 
întâmplă pentru că oamenii nu știu", a 
nai spus Marcela Lungu.

Mai multe cabinete veterinare din 
Zapitală sterilizează gratuit câinii fără 
;tăpân, în baza unei hotărâri adoptate de

Albania, Macedonia, Muntenegru și Kosovo 
au creat un spațiu de liberă circulație a persoanelor

neni deținători de pașapoarte biometrice. Albania și 
Kosovo speră, de asemenea, că vor beneficia de o astfel 
de măsură.

Serbia nu recunoaște independența Kosovo și nu a 
fost invitată la reuniunea de la Prizren.

CGMB la sfârșitul luni ianuarie.
Primarul general al Capitalei, Sorin 

Oprescu, spunea, miercuri, la o întâlnire 
cu reprezentanții mai multor asociații de 
protecție a animalelor, că în 30 iunie va 
repune pe ordinea de zi a CGMB proiec
tul privind înființarea Autorității pentru 
Supravegherea și Protecția Animalelor 
București, după ce anterior a fost respins 
de două ori.

Oprescu preciza că este prioritară și 
punerea în aplicare a proiectului care 
prevede ca toți câinii bolnavi și agresivi 
să fie duși într-un adăpost ce va fi con
struit pe Valea Doftanei, în județul Pra
hova, pe un teren pus la dispoziția 
municipalității de către actrița Monica 
Davidescu. în ceea ce privește restul 
câinilor, cei care pot fi reîntorși în comu
nitate, Oprescu a semnat un contract de 
colaborare cu Asociația Vier Pfoten, care 
se obligă să sterilizeze gratuit 70 de câini 
pe zi.

Președintele Asociației Vier Pfoten, 
Kuki Bărbuceanu, preciza că sterilizările 
vor începe în 19 iulie, în adăpostul 
municipailității din Bulevardul Theodor 
Pallady, unde Primăria Capitalei va pune 
la dispoziție jumătate din baza existentă, 
inclusiv sala de operații.

Prefectul Capitalei, Mihai 
Atănăsoaei, anunța, în 27 aprilie, că a 
trimis Camerei Deputaților propunerile 
de modificare a legii câinilor fără stăpân, 
printre acestea fiind și posibilitatea eu- 

tanasierii atât a câinilor grav bolnavi, a 
celor agresivi, cât și a celor care nu simt 
adoptați în șapte zile.

Proiectul de Lege pentru modifi
carea și completarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 155/2001 
privind gestionarea câinilor fără stăpân a 
fost inițiat de liderul PRM Marius Mari
nescu. Acesta prevede obligația 
autoritățile locale să sterilizeze toți câinii 
comunitari și a fost adoptat în unanimitate 
de Senat, pe 12 decembrie 2007, în 
prezent fiind la Comisia pentru 
administrație publică a Camerei 
Deputaților.

Totodată, Marius Marinescu este 
inițiatorul Legii 9/2008 privind protecția 
animalelor, prin care a fost abrogată eu- 
tanasierea acestora.

Conform acestui act normativ, care 
a modificat Legea 205/2004, constituie 
infracțiune deținerea și comercializarea 
de animale sălbatice, cu excepția 
grădinilor zoologice, folosirea animalelor 
pentru cerșetorie, omorârea animalelor, 
organizarea de lupte între animale sau cu 
animale, maltratarea și schingiuirea aces
tora, despărțirea puilor de mamă până la 
vârsta de minimum opt săptămâni, pre
cum și interventiiile chirurgicale destinate 
modificării aspectului unui animal sau 
altor scopuri necurative. Actul normativ 
prevede pedepse care pot merge până la 
amenzi penale de 2.000 lei sau închisoare 
de până la un an.

Un supermarket londonez 
și-a transformat acoperișul 
în grădină de legume

Un mic supermarket din 
Londra și-a transformat aco
perișul în grădină de zarza

vat. Proprietarul 
magazinului îșipropune să 
le vândă clienților legume 

din producția proprie, dar, în 
același timp, să-i îndemne să 

creeze și ei asemenea mici 
grădini - chiar și pe balcon.

De la nivelul solului, maga
zinul arată la fel ca oricare altul. 
Dar o privire de la înălțime 
dezvăluie, pe terasa de 450 de 
metri pătrați, o adevărată fermă în 
miniatură. Proprietarul magazin
ului spune că nu s-a gândit să-și 
sporească profiturile, ci să-și în
demne clienții să consume ali
mente produse local, cu metode 
naturale.

de pogin» dedicate exclusiv 
Campionatului Mondial de Fotbal

Tot ce trebuie sfi $tu despre 
Campionatul Mondial de Fotbal!

Inițiativa a primit sprijinul 
ecologiștilor, deoarece în grădină 
nu se folosesc niciun fel de chim
icale. Mai ales că există, la 
îndemână, o sursă abundentă de 
îngrășăminte naturale - deșeurile 
din magazin.

Pentru a îngriji grădina, mag
azinul a făcut apel chiar la clienți, 
iar voluntarii nu s-au lăsat 
așteptați. Până acum, 20 de per
soane între 3 și 60 de ani s-au în
rolat ca fermieri amatori.

Semințele din viitoarea 
recoltă vor fi puse la dispoziție, 
gratuit, școlilor locale, ca și oa
menilor care vor dori să repete 
experiența pe propriile balcoane 
sau terase. Dacă inițiativa sa va 
avea succes, patronul are gânduri 
mari: el dorește să cultive, în vi
itor, și legume rar întâlnite în 
Marea Britanie.

împreună 
dăm vioțd 
orașului

Liderii a patru țări din Balcani - Albania, Ma
cedonia, Muntenegru și Kosovo, au anunțat 

crearea unei zone de liberă-circulație, cetățenii 
din țările respective urmând să călătorească 

fără vize.

Cele patru țări, reprezentate la nivel de președinți, 
iu decis instituirea unui regim de tip "mini-Schengen", 
leclară președintele kosovar, Fatmir Sejdiu.

"Această inițiativă demonstrează maturitatea 
loastră în sensul dezvoltării pe calea integrării eu- 
opene", adaugă Sejdiu, care s-a întâlnit cu ceilalți 
ireședinți la Prizren, în sudul Kosovo.

Președintele Albaniei, Bamir Topi, a subliniat că 
lecizia reflectă "dreptul liberei circulații a persoanelor 
n regiunea Balcanilor".

Președintele Macedoniei, George Ivanov, a sub- 
iniat că regiunea a înregistrat progrese "considerabile" 
:omparativ cu situația de acum zece ani.

Uniunea Europeană a eliminat în decembrie 2009 
zele pentru cetățenii sârbi, muntenegreni și macedo
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Jucătorul de 24 de ani al echipei Minerul Lupeni, Hebga Anje, a primit mai multe 
oferte de joc în această vară din Malta și Arabia Saudită. Se pare că fotbalistul care se 
află în perioada de recuperarea după intervenția chirurgicală suferiră la menise este 
tentat să dea curs unei oferte venită de la o formație din Liga a doua din Arabia.

Cartaș a refuzat
naționala

Ligile a II-a și a IlI-a încep la finalul lui august
Comitetul Executiv al Federa
ției Române de Fotbal a decis 

că Liga a Il-a va începe pe 
data de 21 august și se va ter

mina pe 4 iunie 2011. între tur 
și retur va exista o pauză com- 
petițională de peste trei luni.

Cele două serii ale Ligii a Il-a își 
vor relua meciurile în noul format al 
campionatului în data de 21 august. 
Seriile nu vor mai avea 18 echipe, ur
mând ca din sezonul următor numărul

acestora să se reducă la 16. Runda 
inaugurală va avea loc pe 21 august, 
tragerea la sorți a etapelor fiind 
programată pentru 2 august, la Casa 
Fotbalului. Componența celor două 
serii din liga secundă nu a fost stabilită. 
Și asta din mai multe motive: nu se 
cunosc echipele care se vor retrage din 
cauza problemelor financiare, căci ele 
vor exista cu certitudine; în ce serii sunt 
repartizate echipele care au retrogradat 
din Liga I, respectiv cele care au pro
movat din Liga a Ill-a. Ultima etapă a 
turului este programată să se dispute în 
data de 27 noiembrie, iar runda 
inaugurală a returului abia în 5 martie

2011. Campionatul se va termina pe 
iunie. Comitetul Executiv a decis s 
mențină sistemul cu primele dou 
clasate din fiecare serie care obțin pre 
movarea. Vor retrograda ultimele tn 
formații.

Divizia valorică cu numărul trei v 
începe în 20 august. Vor fi tot șase seri 
a câte 16 echipe fiecare, iar numi 
prima clasată promovează în divizi 
imediat superioară. Ca și la Liga a II-< 
programul etapelor este același, singur 
deosebire fiind că partidele din Liga 
III-a se vor juca în continuare în curst 
zilei de vineri.

Minerul Lupeni, locul secund la jucători străini

România începe astăzi cea de-a 
XX-a ediție a Campionatului Mon
dial Universitar, competiție găzduită 
de Ungaria. Deșia fost convocată, in
terul Carmen cartaș a renunțat să facă 
deplasarea cu lotul pregătit de 
antrenorul băimărean loan Băban.

La Campionatul Mondial Uni
versitar, naționala României va în
tâlni în ordine Ungaria, Turcia, 
Cehia, Japonia, Brazilia și Polonia. 
Deși s-a aflat pe lista jucătoarelor 
selecționate, interul lui Cetate Deva, 
Carmen Cartaș, a preferat să refuze 
convocarea. „M-au anunțat când

aveam deja făcute planurile de 
vacanță și nu am mai revenit asupra 
lor”, ne-a declarat interul. 
Cunoscătorii handbalului spun că 
România a trimis o echipă pentru că 
a trebuit să onoreze cu prezența acest 
tumeu, nu pentru a obține vreo 
performanță. „Când jucătoarele de la 
Oltchim sunt în vacanță, mereu se 
apelează la soluția de rezervă. Când 
e vorba de o acțiune de prim rang a 
lotului de senioare, atunci nu mai este 
loc și pentru handbaliste ca și 
Cartaș”, a declarat un om de handbal 
hunedorean.

Mureșul Deva, FC Baia Mare, 
CFR Timișoara și FC Bihor 

sunt singurele echipe din sezo
nul trecut al ligii secunde care 

nu au utilizat în cele 34 de 
etape ale campionatului niciun 

jucător străin.
Printre echipele care au utili
zat cei mai mulți „stranieri” 
este Minerul Lupeni, nu mai 

puțin de cinci.

în topul celor mai mulți străini 
utilizați în campionatul 2009 - 2010, 
Minerul Lupeni se clasează pe locul se
cund, după Universitatea Cluj. Joseph 
Hebga (Nigeria), Gideon Ejibitmi 
(Nigeria), Joseph Afusi (Nigeria), Peter 
Omoduemuke (Nigeria), Emmanuel 
Koko (Camerun) au îmbrăcat tricoul în 
culorile roș și negru al echipei din Lu
peni. După cum se poate abserva o 
adevărată colonie africană, din cei cinci 
africani, aptru fiind nigerieni. Cele mai 
multe prezențe le are Peter Omodue
muke, iar cele mai puține Koko. Trans

ferat de la Reșița, atacantul Gideon . 
marcat cele mai multe goluri dintr 
jucători cu pașaport străin ai Minerulu 
Lupeni.

Mureșul Deva nu a avut nici ui 
fotbalist străin în componență în se 
zonul trecut, fiind una dintre cele > .1
formații din seria „Vest” care nu 
apelat la vreun fotbalist din străinătate 
deși oferte pe adresa clubului au fost 
Cei mai mulți „stranieri” folosiți au fos 
la Universitatea Cluj, opt pe parcursu 
înregului campionat.

UTA, în fața falimentului

James Damian Chereji,
pe podium la CE de Box

James Damian Chereji, pugilist 
legitimat la Constructorul Hune
doara, se numără printre cei doi 
sportivi care au reprezentat România 
la Campionatul European de Box 
pentru juniori, la Lvov, în Ucraina, și 
care au reușit să obțină o medalie. în 
limitele categoriei 57 de kilograme, 
Chereji l-a depășit în sferturile de 
finală pe polonezul . Kazimierz 
Legowski, arbitrii acordând victoria 
românului, cu scorul de 5 - 3. Cum 
la box nu se joacă finala mică pentru 
învinșii din semifinale, James Chereji

are asigurată cel puțin medalia de 
bronz. Elevul lui Ilie Captari urmează 
să boxeze cu reprezentantul Ucrainei, 
Ilya Polovnyka, cel care nu a cedat 
niciun punct adversarilor în meciurile 
disputate până acum. în cealaltă 
semifinală se întâlnesc rusul 
Khuseyn Baysangyrov și armeanul 
Gor Yeritsyan. în limitele categoriei 
52 de kilograme, David Rizoiu va 
boxa și el pentru un loc în finală, 
avându-1 ca adversar în penultimul 
act pe Kamil Ahmedov.

Deșia re șase titluri de campioană 
a României, ultimul cucerit în 1970, 
UTA trece din nou prin mari probleme, 
care amenință existența clubului. 
Arădenii trebuie să se apere în fața Tri
bunalului pentru Arbitraj Sportiv de la 
Laussane, precum și în fața instanțelor 
de judecată civile din țară, acolo unde

Ion Pietraru, un om de afaceri, a cerut 
declanșarea procedurii de faliment.

UTA ar trebui să plătească 
200.000 de euro lui pietraru, care în 
urmă cu câțiva ani i-a adus la Arad 
gratis pe Hidișan și Dănălache. Deși 
Dănălache a ajuns la Unirea Urziceni, 
contra sumei de 250.000 de euro,

arădenii nu au plătit niciun cent înapc 
lui Pietraru, care deține documente c 
UTA îi datorează suma de 200.000 d 
euro. în plus, „Bătrâ’na Doamnă” tre 
buie să se apere la TAS în procesul c 
fundașul sârb Vasiljevici, cel caț 
reclamat plata sumei de un sfert de mîl 
ion de euro.
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Manifestările de bucurie după calificarea naționalei statului Chile în 
optimile de finală ale Cupei Mondiale au degenerat în violențe în în
treaga țară, poliția anunțând arestarea a 388 de persoane, din care 
200 doar la Santiago.

Campionatul Mondial de Fotbal
Uruguay - Ghana primul sfert de finală 

de la Campionatul Mondial
Grupa H:

hile - Spania 1-2

iprezentativa Spaniei a învins, vineri, cu 
trul de 2-1, selecționata statului Chile, într- 
meci disputat pe stadionul Loftul Versfeld 

i Pretoria, în ultima etapă a grupei H a 
ipei Mondiale, ambele echipe obținând cal
carea în optimile de finală. Chilienii au în- 

jocul avântat, în vreme ce spaniolii au 
ordat meciul prudent și nu s-au grăbit să 
ice. Soarta partidei s-a schimbat defmitv în 
nutul 24, când portarul Bravo a ieșit nein- 
irat să îl blocheze pe Torres, mingea a ajuns 
David Villa, care a marcat de la 40 de metri 
poarta goală. Beausejour a avut șansa 

alării dar a fost blocat de Pique, în minutul 
, fundașul Barcelonei fâcănd un adevarat 
■ de forță, după ce cu puține secunde se 
ase în careul advers. Spania a tranșat 
y încă din minutul 37, când Iniesta a 
st. -ii culoar foarte bun și a înscris pentru 
). La acestă fază Estrada a fost eliminat, 
pă ce a văzut al doilea galben pentru un falt 
Torres. Chilienii au renăscut după pauză, 
nd noul intrat Miliar, a reușit să marcheze 
șut de la marginea careului, surprinzându- 
□e Cassilas. In continuare meciul s-a 
sfășurat în mare măsură între cele două 
■euri, spaniolii nedoriind să riște prea mult, 
vreme ce chilienii nu au reușit mai mult 
ându-se în zece oameni. Astfel cele două 

echipe s-au calificat în optimile de finală, al 
Campionatului Mondial unde, Spania va în
tâlni Portugalia, iar Chile va înfrunta Brazilia.

Elveția - Honduras 0-0

Reprezentativa Elveției a terminat la egalitate 
vineri, pe stadionul Free State din Blom- 
fontein, scor 0-0, cu echipa națională a Hon
durasului, în ultima etapă a grupei H, de la 
Campionatul Mondial și astfel ambele echipe 
au fost eliminate din competiție. Surprinzător, 
hondurienii au fost deosebit de ofensivi în de
butul meciului, dar atacurile lor au fost ster
ile, cu multe greșeli. Elvețienii nu au avut nici 
ei prea multe reușite, chiar dacă au avut sin
gurele ocazii în prima parte. în partea 
secundă Suazo a ratat o mare ocazie de gol, 
în minutul 53, după o centrare foarte bună de 
la Alvarez. Același Alvarez a ratat cea mai 
mare ocazie a meciului, Benaglio având o 
intervenție extraordinară în fața hondurianu- 
lui, în minutul 71. Partida a continuat aproape 
cu garda jos, Frei a reluat greșit de la șase 
metri de poartă, după care Ziegler l-a blocat 
pe Palacios în momentul șutului. Welcome a 
ratat golul victorie în minutele de prelungire 
ale meciului și astfel partida s-a terminat la 
egalitate 0-0. Elveția a terminat pe locul trei, 
după ce a reușit să învingă Spania în meciul 
de debut la Cupa Mondială. Honduras a fost 
și ea eliminată, terminând grupa pe ultima 
poziție.

Clasament grupa H:
1. Spania 3 2 0 1 4-2 6p
2. Chile 3 2 0 1 2-3 6p
3. Elveția 3 1 1 1 1-1 4p
4. Honduras 3 0 1 2 0-3 1P

Grupa G:

Brazilia - Portugalia 0-0
Reprezentativa Braziliei a terminat la egali
tate, scor 0-0, vineri, pe stadionul Moses 
Mabhida din Durban, împotriva selecționatei 
Portugaliei, în ultima etapă a grupei G de la 
Campionatul Mondial. Așteptat ca fiind un 
meci spectaculos, cele două echipe nu au fost 
preocupate decât să distrugă acțiunile adver
sarului. Arbitrul mexican a fost nevoit să 
acorde nu mai puțin de șapte cartonașe gal
bene pentru a potoli spiritele în prima repriză. 
Cea mai mare ocazie de a marca a aparținut 
echipei lui Dunga, care a lovit bara prin Nil- 
mar, în minutul 30. Luis Fabiano ar fi putut 
sa modifice și el tabela, dar lovitura sa de cap 
a trecut pe lângă poartă, nouă minute mai 
târziu. Partea a doua a întâlnirii a fost o copiei 
a primei reprize. Marcaj la sânge, două 
echipe care nu își lăsau adversarul nici să 
respire și intrări mai mult decât regula
mentare. în finalul meciului echipa lui 
Quieroz ar fi putut beneficia de o lovitură de 
pedeapsă, Lucio a jucat mingea cu mâna în 
careu, dar arbitrul mexican a lăsat jocul să 
continue. Partida s-a terminat la egalitate și 
cele două echipe s-au calificat mai departe în 
optimile de finală. Brazilia va întâlni Chile, 
iar Portugalia va juca într-un meci șoc îm
potriva Spaniei.

Coreea de Nord - Coasta 
de Fildeș 0-3

Echipa națională a Coastei de Fildeș a învins, 
vineri, pe stadionul Mbombela din Nelspuit, 
cu scorul de 3-0, Coreea de Nord, în ultima 
etapă a grupei G de la Campionatul Mondial. 
Ivorienii aveau nevoie de un miracol pentru 
a merge mai departe în optimi, sperau la o 
victorie a Braziliei în fața Portugaliei. Dar 
acest lucru nu s-a întâmplat pentru că cele 
două echipe au evoluat la rezultat, având mai 
mult un joc prietenesc, dar foarte rușinos în 
același timp. Coasta de Fildeș a început în 
forță, obiectivul lor fiind să marcheze cât mai 
multe goluri. Primul a venit repede, în minu
tul 14, când Yaya Toure a deschis scorul, 
după ce a finalizat de la limita careului ad
vers. Peste doar cinci minute Romaric a 
dublat avantajul africanilor, la capătul unei 
faze superbe a lui Drogba, care a preluat în 
careu și a șutat în bara transversală, mingea a 
ricoșat fericit la Romaric, care a deviat 
balonul cu capul în plasa porții asiatice. După 
pauză a fost același meci, cu atacuri în valuri

ale africanilor, care știau că singura lor șansă 
este să atace și să înscrie cât mai mult. Golul 
trei a venit în finalul jocului, la reușita lui 
Kalou, din centrarea lui Boka și a stabilt 
scorul final, 3-0 pentru Coasta de Fildeș, 
echipă care în ciuda victoriei a ratat califi
carea în optimi și terminat grupa pe locul trei.

Clasament Grupa G:
1. Brazilia 3 2 1 0 5-2 ?P
2. Portugalia 3 1 2 0 7-0 5p
3. Coasta de Fildeș 3 1 1 1 3-4 4p
4. Corcea de Nord 3 00 3 1-13 Op

Optimile de Finală:

Uruguay - Coreea de Sud 2-1

Naționala Uruguayului a învins Coreea de 
Sud, cu 2-1, sâmbătă, la Port Elizabeth, în 
primul meci al optimilor de finală de la Cam
pionatul Mondial din Africa de Sud. Coreea 
de Sud a avut prima mare ocazie de gol a 
întâlnirii, în minutul cinci, când Park Chu- 
yong a trimis în bara porții lui Muslera, din 
lovitură liberă. Sud-americanii au deschis 
scorul în minutul opt. Luis Suarez a apărut și 
a finalizat o centrare a lui Forlan la bara a 
doua. Asiaticii au presat mai mult, au dominat 
partida, dar nu au avut ocazii prea mari de a 
marca. Repriza secundă a început cu o dom
inare teritorială a coreenilor, care încet, încet 
împingeau jocul tot mai mult spre poarta 
uruguayana. Luis Suarez a avut o bună opor
tunitate de a înscrie, dar a șutat modest de la 
marginea careului. Dominarea asiaticilor 
avea să dea roade, în minutul 68 Park Chu- 
yong a restabilit egalitatea, după ce a reluat 

balonul cu capul în plasa porții lui Muslera, 
la o ieșire greșită a acestuia. Suarez a punctat 
din nou, în minutul 80, cu o execuție 
splendidă. Mingea a lovit bara înainte să intre 
în poartă. Meciul s-a terminat cu victoria 
Uruguayului, scor 2-1, care a devenit prima 
echipă calificată în sferturile de finală de la 
Campionatul Mondial.

Ghana - SUA 2-1

Reprezentativa Ghanei s-a calificat în sfer
turile de finală ale Cupei Mondiale, după ce 
a învins, sâmbătă, la Rustenburg, cu scorul de 
2-1 după prelungiri, selecționata Statelor 
Unite Ale Americii, în optimile competiției. 
„Black Stars” au început meciul în forță, 
aproape fiecare atac l-au dus cu o înverșunare 
de parcă era ultimul și în minutul șase au de
schis scorul prin Boateng, la capătul unei faze 
frumoase de atac finalizate cu un șut puternic, 
care l-a surprins pe portarul american. La re
luarea jocului, noul intrat pe teren, Benny 
Feilheber, a avut o ocazia de a restabili egal
itatea, dar portarul african a reușit să 
respingă. A fost semnalul de alarmă pe care 
ghanezii nu l-au tratat corespunzător, astfel 
că egalarea a venit cu un sfert de oră mai 
târziu, din penaltyul transformat de Landon 
Donovan. Ultimile 20 de minute ale partidei 
au fost controlate autoritar de americani care 
au mai ratat două ocazii de a marca și meciul 
s-a încheiat 1-1 după timpul regulamentar de 
joc. Au urmat apoi prelungirile, la trei minute 
după începutul acestora Gyan a marcat pentru 
2-1. Americanii au dat totul pentru a mai reuși 
odată egalarea, dar acest lucru nu s-a mai în
tâmplat și Ghana a reușit o calificare istorică 
în sferturile de finală ale competiției, unde va 
întâlni Uruguayul.
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Patty Montanar! este o tânără care a rămas văduvă și acum este 
nevoită să aibă singură grijă de ce trei copii ai săi. în lipsa unei al
ternative, Patty acceptă o oferta din partea unui grup mafiot local 
și se implică în vânzarea de țigări de contrabandă.
(Pro TV; 20:30; O fată deșteaptă)

Dicționar: Str., Oac, Aia.
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cu apă 
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Maurice Chevalier
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Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel!
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010 (rcl.) 
Argentina - Mexic

Studioul Campionatului Mon
dial de Fotbal FIFA 2010 (rel.)

Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 269.)
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003, rcl. - 33.) cu 
Ycong-ae Lee, Yang Mi-kycong
Into Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rcean serial, 2003 - 34.) cu 
Ycong-ae Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-scon
Telejurnal; Meteo
Sport
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
Studioul Campionatului Mon

dial de Fotbal F1FA2010

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ABIL, ACAȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV, 

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LIȘIN, LS, NAR, OȚĂRÎ, 

PD, RABAT, RARA, RATATINARE, SARE, 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC, 

TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS, 
ȚAL, VITĂ.
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18:15
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19:00
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EMM

Altă viață! (australian serial, 
2001 -28.)

Descoperă românii
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment, rel.)
Telejurnal
Întâlnire pe 2
Telejurtial; Sport
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
e Forum (reportaj)
împreună în Europa (film edu

cativ)
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 28.) 50' cu John Ho 
ward, Michala Banas, Abe For
sythe, Denise Roberts

Povești din Paris (francez se
rial de comedic, 2008 - 33.) cu 
Marie Fugain, Renaud Bernard, 
Charlotte Desert, Nicolas Van 
Bevcrcn
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Orașele lumii Hanoi
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
Arena Leilor (reality show)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Replay

VIOREL IMAGHI - VLADIMIRESCU

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

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

1 2 7
5 2 7 9 8 3 1 6

06:00 Observator 1)6:00 Pe locuri, fiți gata, gătiți! 07:00 Îngerașul (2000) 07:00 Camera dc râs
• 08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 107:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 07:30 Frați și surori (1.)

(matinal) ! 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Legământul (rcl.) 08:20 Sport cu Florentina
I 10:00 în gura presei 10:00 România, te iubesc! (magazin 11:15 Al șaptelea cer (rcl.) )9:00 Specialiștii (talk show, 2010)

11:00 Mr. Bean (englez serial de co- cultural, 2008, rel.) 1230 împreună pentru totdeauna 10:00 Nimeni nu-i perfect (48.)
medie, 1990) 11:00 Aș vrea cu! (2010, rcl.) 14:00 Cele două fețe ale Anei (mexi- 10:30 în căutarea inimii fermecat*»

I 12:00 Miami Vice (SUA film serial 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, can serial, 2006) 13:00 Camera de râs
de acțiune, 1994) 1973, rcl.-3765.) cu Heather 15:30 Victoria (SUA-columbian se- 14:00 Neveste disperate (14.)

13:00 Observator Tom, Christel Khalil rial, 2007) 15:00 Jack și vrejul dc fasole (rel.)
14:00 Inimă de dragon (SUA film de 13:00 Știrile Pro TV 16:25 Vremea dc ACASĂ 17:00 Specialiștii (talk show, 2010)

acțiune, 1996, rcl.) 103' cu 13:45 Domnița șoim (SUA film de 16:30 Legământul (2008) 18:00 Focus 18 90'
Dennis Quaid, Pete Postlet- aventură fantastică, 1985, rcl.) 17:30 Poveștiri adevărate 19:00 Focus Sportn
hwaite, David Thcwlis 1 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:30 împreună pentru totdeauna 19:30 Circașa dc pe tort

16:00 Observator 1973 -3766.) cu Heather Tom, (mexican serial dc dramă, 2008) 20:30 întâlnire pe întuneric
17:00 Acces Direct Christel Khalil, Lauralcc Beli, 19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 22:db Focus Monden (emisiune dc
19:00 Observator Don Diamont lumbian serial, 2009) divertisment, 2009) 30'
20:30 Fugarele (canadian film dc ac- 17:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați (mexican serial) 22:15 Trăsniții (serial dc comedie,

țiunc, 2004) 87' cu Erika Ele- 17:45 Happy Hour 21:30 Cealaltă față a Analici (SUA 2007- 17.) 45'
niak, Brigitta Dau, Stacy Keach, 19:00 Știrile Pro TV serial, 2008) 23:15 Teren alunecos (canadian-cn-
Kim Coates 20:30 O fată deșteaptă (SUA, 2008) 22:30 Poveștiri dc noapte (emisiune glez-luxemburghez thriller dc

i 22:30 Observator 22:30 Știrile Pro TV de divertisment, 2007) acțiune, 1996) 165' cu Jiirgcn
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de 23:00 Terminatorul: Războiul conți- 23:30 India (brazilian-indian film se- Prochnow, Rob Lowe, Kenneth

divertisment) nuă (SUA serial, 2008 - 13.) rial dc aventură, 2009) Cranham, Deborah Moore

20:00

21:35

22:35

15:55 Micuțul Dodo (german film de animație, 2008)
17:15 Speed Racer (SUA film de acțiune, 2008) 
19:30 Pe platourile de filmare 26'

Secrete fatale (SUA comedie de familie, 2001) 96' cu Evan Rachel 
Wood. David Gallagher, Michael Angarano, Vivica A. Fox
United States of Tara (SUA serial de comedic, 2009 - 11.) Vizita cu 

Toni Collette, John Corbett, Brie Larson, Rosemarie DeWitt
îngeri și demoni (SUA thriller, 2008) 140' cu Tom Hanks, Ewan 

McGregor, Ayclct Zurer, Stelian Skarsgard

16:00 Smallvillc (SUA film serial de acțiune, 2001 - 12.)
16:30 Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 3.)
17:00 Sângele apă nu se face (SUA dramă, 2005)
19:00 Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 2.) 
20:00 Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 6.)
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 13.) 25' cu Jennifer Anis

ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow. Matt LcBlanc
22:00 Dispărut in misiune 3 (SUA film de acțiune, 1988) 101' cu Chuck 

Norris, Aki Alcong, Miki Kim, Roland Harrah
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
îva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

lefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

nt contractări și achiziții (broken 
■furi) 1 operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

nt de curățenie clădiri și mij- 
ze. de tran spori 2 ospătarf chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

ătar 4 recepționcr hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

ătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d' hotel) 1

ier trezorier 4
inginer mecanic 1

rdonator în protecție și securitate 
ată 1

>her(exclusiv restaurator)
1

tromecanic 2

eie de serviciu 2

’onisl 1

ner construcții civile, industriale 
gricole 1

iner șef în agri cultură, sil vicul- 
piscicultură,pescuit, vânat 

2

1florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament dc mărfuri alimen
tare/ nea li men tare 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi aii men tare/neali men tare 8 maistru înd.textîlă,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

tehnicean electromecanic 1 munc.necal.ia spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1 montator aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman ]

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă- 
rie,mozaic.faianță^resie 1

tectorțreferent) resurse umane
1

ospătar-cheiner 1

Hunedoara

munc. necal. la asamblarea, mor tarea 
pieselor I

ător bucătărie (spălător vase
i) 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

s instrucții civile, indus- 
ie ericole 1

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

ic.necal. la demol.clădiri. zidărie 
izaic, faianță, gresie, parchet 8

ic.necal.la întreț.drumuri, șo- 
, poduri,baraje 10

vânzător

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3
zidar samotor

sudor manual cu arc electric 5

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

10

8

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

dulgherfexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
ic» in Baia de Cri;, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 
te, fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, 
ețe toate din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 
oooeuro neg. Tel. 0745.656.454

id garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201, 
14.671.110

r line apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
Iu.^^3.486

;r spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et. 1, ter- 
pane, centrală termică, mobilată. Preț llOeuro/lună neg. 
0734.969.619,0769.589.175

id casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
0743.832.083

id apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par- 
t, gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
.OOOlei neg. Tel. 0746.150.763

id urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
-canal separat. Preț 70.0001ei. Tel 0730.287.975

id apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
.OOOlei. tel. 0748.689.532

rtă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria. bloc de cărămidă, 
decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.OOOlei. 

.769.839.694

id garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
lOOlei.Tel.0748.689,532

d casă în Simeria, parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, bal- 
pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 

5.066.695

d apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj inter- 
'iar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

t un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
0751.176.178

t apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
:men lung. Tel. 0751.176.178

d /schimb cu apartament 4 camere plus diferența, casă de vacanță de- 
>ită (2.000 m, C.T.. aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi friicti- 
trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
4.221.590,0742.229.182.

d teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
>/mp. Tel. 0735.066.695

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare (pro 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico sanitare 
și de gaze 1

operator mașini dc inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente( i fon i st) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.ia demol. clădi rigidă
riejnozai c, fai an ță, greș i e, parche 1

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921
bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Oraș tie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

cusător piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale ]

lucrător gestionar

manipulant mărfuri

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

monta tor subansamble

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

cusător piese din piele și înlocuitor
11

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic»zidărie,faianță,gresie,parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri, po- 
duri.șosele.baraje 1vânzător 3

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț.drumuri,po-
d uri .baraje 1

conducător imm,patron(girant)-co- 
merț 1

operator calculator electric și rețele 
]

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregaie și mașini 
in silvicultură 1sub inginer mecanic automobile

1
munc.radioelecronist 4

văzător 3
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj ]vânzător ambulant de produse ali

mentare ]
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1
electricean de întreținere și repara 
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

3

paznic 1

1

tal pui tor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

ospătar (chelner)

munc.necal.la demol.clădiri.mo-

munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide

Schimb spațiu în Deva, 20 mp, lângă Mali cu casă în Deva sau Simeria. Ofer diferență maxim 15.000 
euro. Preț spațiu 22.000 euro. Tel. 0728.049.989

Vând teren intravilan în Orăștie, 1200mp, intabulat, unic proprietar, FS 23m, zona 
“la baltuțe”. Preț 7euro/mp neg. Tel.0745.368.700

Super ofertă! Preț criză! Vând apartament 2 camere decomandat, Aleea Pescarilor, 
St=55mp, ocupabil imediat. Preț 120.000 lei neg. și în 2 rate. Tel. 0732.727.786

Caut chirie apartamenl 2 camere cu centrală termică în Deva. Ofer 120 euro/luna.
Tel. 0751.176.178

Vând teren intravilan în Bârsău, St= 1 .OOOmp, F.s.=85ml, parcelabil, la nr. 186, în 
apropierea stației de autobuy dinspre Certej.Tel. 0722.338.749

Caut chirie în Deva . Pot oferi 90 euro/lună.Tel. 0734.957.389

■
DIVERSE

AVIS 3000 (fosta AVICOLA) angajează electrician pentru ferme Mintia 
(preferabil din Deva, Mintia, Lcșnic). Tel. 0254.236.555, 0764.606.759

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husâ+ abonament Orange. Preț 
pachet 500 iei. Tel. 0720.499.605

Vând ladă frigorifică marca ^Artic”, cu 4 sertare, stare excelentă de funcționare, preț de 
criză. Vând pentru colecționari discuri de patefon, șlagăre și cântăreți cunoscuți sau di
vertisment iubitorilor de anticariat. Preț negociabil.Tel. 0748.355.577

Lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, mascări, BCA, rigips, izolații, interior, 
exterior, terase, garaje, montat parchet, uși, balcoane. Calitate la prețuri ieftine. Tel. 
0744.116.494 /

Vând grâu pentru panificație, cantitatea 20 t. Preț 0,6/kg. Tel. 0721.519.180,
0769.610.828,0254.224.292

Vând combină frigorifică marca “ Polar”, stare foarte buna de funcționare. Preț 700ron.
Tel. 0769.290.750

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. Tel. 
0723.409007, e-mail: nicutrufas@yahoo.com

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 0734.310.133

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și
Germania la destianție, cu mașini modeme climatizare. Tel. 0721.285.100

AUTO
k

Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, remorcă un ax 3 T, plug PP2, disc 
săpătoare 4R, Deva. Tel 0740 273 734

Vând Audi A6 din 1996 cu volan pe dreapta, impecabil, benzină, nr. Anglia, valabile, interior catifea neagră. 
Preț 1.200euro. Tel 0740.593.108

Vând Audi 100 C.C., înmatriculat persoană fizică, an 1986, stare foarte bună, preț 3.900 ron.

Vând Ford Mondeo TDCI, an 2002. volan dreapta, negru impecabil, preț 2.700 curo neg. Tel. 0740.593.108

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i. a.f. mașină 2002, preț 100 euro. TcL 0721.653.028

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală termică. Preț 60.000 
curo neg. Tel. 0744.118.773

Vând apartament 2 camere în Uricani, 2 boxe, 30 mp teren aferent, situat în zona Primăriei. Preț 8.000 
euro neg. sau închiriez cu 200/lună. Tel. 0745.096.367

Vând urgent casă în Simeria, construcție nouă. Preț 300.000 lei neg. Tel. 0732.727.786
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
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Fabrica de mortare uscate 
si adezivi HunedoaraI

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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induce și cimercializeazi
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paltin sau Ir
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Piept dezosat
16,00 Ici/ kg
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A posterioare A congelat

0.30 lei/ buc. 7,50 lei/ kg W 6.50 Ici? kg
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