
Panoramic
Vladimir 
Voronin nu 
recunoaște 
nimic

Sport
Punct ochit...

Puncte bonus

/p. 7

I

Ari:
Hus d« Informații, 
plus de fotogrvffii 
www.huon.ro CUVÂNTUL

FONDAT 1989

APARE LA DEVA
Tel.0254/211275
E-mail: cuvantul@informmedia.ro
Anul 18, nr. 4671

Luni
27 august 2007
12 pagini
60 bani (6.000 lei vechi)

Cerul va fi mai mult noros.

Dimineața La prânz Seara

Torturat de stăpânii săi
Demisie

București (M.F) - Pre
ședintele Agenției Națio
nale a Funcționarilor Pu
blici, Jozsef Bir talan, a 
fost numit membru al Con
siliului de Supraveghere 
al Fondului Proprietatea, 
înlocuindu-1 pe Iuliu Win
kler, care a demisionat 
la începutul lunii august, 
după ce a devenit mi
nistru al Comunicațiilor 
și Tehnologiei Informa
ției. Membrii Consiliului 
de Supraveghere al Fon
dului Proprietatea va tre
bui să fie validați de că
tre Adunarea Generală a 
Acționarilor.

Ucis de taur
Pui (T.S.) - Un bărbat 

de 77 de ani, din satul 
Băiești, comuna Pui, a 
fost ucis ieri de un taur, 
în timp ce se afla pe 
pășunea din apropierea 
satului. Potrivit unui 
martor, bătrânul avea în 
grijă turma de vaci a 
satului, iar ieri, într-un 
moment de neatenție, a 
fost lovit mortal de unul 
dintre taurii din turmă. 
Acesta este cel de-al 
treilea caz, din ultimele 
două săptămâni, când 
un hunedorean este lo
vit mortal de un taur.

Leu: 
un nou 
abandon
Hunedoara (C.M.) - 
Șirul ghinioanelor a 
continuat pentru 
pilotul hunedorean 
Mihai Leu și la Raliul 
„Țara Bârsei", desfă
șurat în week-end la 
Brașov. Fostul campi
on moncfal la box a 
abandonat din nou, 
aflându-se la a IV-a 
cursă din opt etape 
în care nu reușește 
să ajungă la linia de 
sosire. De altfel, Rali
ul Țara Bârsei s-a 
dovedit dificil pentru 
aproape jumătate 
dintre partidpanți, 
din totalul de 50 de 
echipaje aflate la 
start, 24 nereușind 
să ajungă la linia de 
sosire. Echipajul Dan 
Gârtofan - Adrian 
Berghea a câșigat 
cursa, /p.7
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■ Pentru că nu mai 
putea trage la căruță un 
cal a fost bătut cu 
sălbăticie.

Deva (T.S.) - O căruță plină 
cu materiale de construcții și 
un cal plin de răni care abia 
mai reușea să tragă atelajul.

A fost suficient pentru țiganii 
care însoțeau căruța pentru a 
tăbărî asupra calului cu parul 
și biciul. Animalul sufla greu, 
iar dealul din spatele bru
tăriei Uzo Balcan, din Deva, 
unde calul trebuia să tragă 
căruța era prea mult pentru 
el. Țiganii îl loveau cu sălbă
ticie și, probabil, de teama de

a nu-1 omorî, îi lăsau un ră
gaz la fiecare 15 metri. Cu 
toate acestea, undeva pe coa
ma dealului, calul a clacat. 
Drept pentru care, țiganii l-au 
bătut în continuare apoi, vă
zând că animalul este la ca
pătul puterilor, au luat câțiva 
boltari din căruță.

Câțiva oameni au interve

nit și le-au cerut acestor bes
tii umane să înceteze să mai 
bată animalul. Dar s-au ales 
cu înjurături și amenințări. 
Mai mult, imul dintre țigani 
a cerut încă un par. Culmea 
este că nici Politia Comunita
ră nu a putut face mare lu
cru. Și asta pentru că nu are 
atribuții de acest gen. /p.3

Ieri amendați, azi în regulă
■ Primăria Hunedoara 
a defrișat o parte dintr-un 
parc pentru a construi o 
pizzerie.

Hunedoara (T.S) - Primăria 
Hunedoara a aprobat defri
șarea unei suprafețe de teren 
de 500 de metri pătrați din 
Parcul Corvinul din locali
tate, pentru ca, în parteneri-

at cu o societate comercială, 
să realizeze un fast-food și o 
patiserie. în baza unui par- 
teneriat public-privat dintre 
Primăria Hunedoara și SC 
Proiect Design SRL, în Parcul 
Corvinul din localitate, ce se 
întinde pe o suprafață de 4 
hectare, au fost tăiati 25 de 
plopi, de diferite dimensiuni, 
pentru a face loc unei con
strucții cu trei nivele în care

va funcționa o pizzerie, un 
fast-food și o patiserie. La 
sfârșitul anului trecut Garda 
de Mediu a sancționat soci
etatea cu suma de 60.000 de 
lei pentru lipsa autorizației 
de mediu.

Acum, Cristian Moldovan, 
comisarul-șef al Gărzii, sus
ține că totul e OK. Și că pen
tru plopii tăiati societatea va 
planta... 75 de puieti. RECLAMĂ

Incendiu la depozitul de artificii
Beriu (T.S.) - O anexă a 

unui depozit de artificii din 
Beriu a ars în întregime în 
noaptea de sâmbătă spre du
minică. Cinci echipe de pom
pieri din județul Hunedoara 
au intervenit timp de aproape 
două ore pentru a stinge flă
cările.

„Incendiul a pornit de la un 
scurtcircuit electric cauzat de 
supradimensionarea siguran
țelor. Anexa a ars în totalitate 
împreună cu aparatura și dis
pozitivele de lansare prin cal
culator, aparatura de asistare 
și un laptop”, a declarat dis
pecerul de serviciu al Inspec

toratului pentru Situații de 
Urgentă (ISU) „Iancu de Hu
nedoara”, subofițerul Lucian 
Gavrilă. Potrivit acestuia, 
paguba produsă de incendiu 
este de peste 10.000 RON. 
Pompierii militari au inter
venit și pentru protejarea 
depozitului de artificii al unei 
firme din Orăștie, în care 
erau stocate cantități mari de 
artificii care conțin explozivi. 
„Exista pericolul ca incen
diul să se extindă la depozi
tul de artificii unde erau sto
cate bunuri de peste 15.000 
RON”, a spus reprezentantul 
ISU Hunedoara.

mii de spectatori au participat, ieri, la câima- ; 
valul „Notting Hill” din Londra. Duminică a fost, pri
ma zi a carnavalului. Acest spectacol are loc andhî, d»
mai bine de 40 de ani.
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• Retrași. Marea Britanie și-a retras 
ofițerii din Centrul de coordonare a 
operațiunilor în provincia Basra, ca parte a 
procesului de retragere a trupelor din 
regiune. Contingentul britanic din Basra a 
fost redus de la 7.200 de membri, cât 
nurrjăra anul trecut, la 5.500 în prezent.
Trudele britanice s-au retras deja din două 
baze din Basra, iar acum au rămas doar 
într-un fost palat al lui Saddam Hussein.

Nu recunoaște nimic

Contra neo- 
nazismului

Berlin (MF) - Vicepre
ședintele Comisiei Euro
pene, Franco Frattini, s-a 
pronunțat pentru inter
zicerea partidului neon- 
lazist german, NPD, după 
-o serie de agresiuni cu 
caraclfer rasist cărora le- 
au căzut victime indieni 
din fosta Germanie de 
Est, râgiune defavorizată 
In care NPD vrea să câș
tige teren. „Dacă Germa
nia ar interzice NPD, aș 
salută cu tărie această 
decizie deoarece neon
aziștii reprezintă o ame
nințare și un ulcer can
ceros pentru țările demo
cratice ca Germania. Xe
nofobia și extremismul 
de dreapta câștigă teren 
peste tot în Europa”, a 
declarat Frattini.

Boris Berezovskl
i (Foto: EPA)

| Noi critici
Moscova (MF) - Re
gimul lui Putin este 
autoritar iar îh con
dițiile actuale, organi
zarea de alegeri libere 
este .imposibilă, co
mentează Boris Bere- 
zovski ihtrun articol 
publicat de Sunday 
Times, apredlnd că 
doar presiunile asupra 
Kremlinului vor putea 
restabili o guvernare 
constituțională. Cer 
exercitarea, îh mod 
deliberat, a unor pre
siuni menite să rein- 

i staureze o formă de 
i guvernare care ar co

respunde Constituției 
Federației ruse, potrivit 
căreia „Omul, dreptu
rile acestuia $i liber- 

i tățile sunt o valoare 
supremă", a scris Be- 
reșovsk Mulând ctep- 

îa.-rint ifoenape ceta- 
f ^a^^tlegMm, 

adaugă miliardarul rus.

■ Voronin: Moldova nu 
a promis niciodată Româ
niei deschiderea de con
sulate la Cahul și Bălți.

Chlșin&u (MF) - Președin
tele moldovean Vladimir Vo
ronin a declarat, vineri, că 
Republica -Moldova nu a 
promis României deschiderea 
de consulate la Cahul și la 
Bălți și a acuzat Bucureștiul 
că plătește anumite persoane 
pentru a susține ideea unirii 
cu România.

Republica Moldova nu a 
promis niciodată României că 
va deschide consulate la 
Cahul și la Bălți, a declarat, 
vineri seară, în cadrul unei 
emisiuni televizate, președin
tele moldovean Vladimir 
Voronin. Liderul de la

Chlșinău a susținut că în 
timpul întâlnirii pe care a 
avut-o la 16 ianuarie 2007 cu 
președintele român, Traian 
Băsescu, a spus doar că va 
examina această posibilitate.

„Lasă să ridice toate înreg
istrările TV, toate casetele. 
Nimeni nu a promis nimănui 
nimic. A fost pusă o întrebare 
și când este pusă la nivelul a 
doi președinți, unul dintre ei 
trebuie să spună: «Da, noi 
examinăm și analizăm aceas
tă problemă». «Examinăm» și 
«analizăm» nu înseamnă nea
părat «soluționăm». Și, uite 
așa, totul se la, se întoarce și 
se spune o minciună”, a 
declarat Voronin.
Se contrazice

Aceste afirmații contrazic 
însă declarațiile făcute de

Vladimir Voronin în ianua
rie, după întrevederea cu Tra
ian Băsescu. Voronin a de
clarat la acea dată: „Am 
hotărât în regim temporar, 
urgent, să deschid două bi
rouri consulare românești, la 
Bălți și la Cahul, care până se 
rezolvă problema vor activa 
în aceste două localități”.

Vladimir Voronin a reluat, 
vineri, în timpul aceleiași 
emisiuni, acuzațiile la adresa 
Bucureștiului, pe care îl acu
ză că plătește anumite per
soane din Republica Moldova 
pentru ca acestea să pro
moveze ideea unirii cu Româ
nia.

„Autoritățile române îi 
plătesc pentru ca el să pro
moveze acest unionism, pe 
diferite căi. Ei, (românii 
n.red.), la vremea lor, s-au

Vladimir Voronin (Foto: epa)

legat cu dracul, cu diavolul, 
ca să ocupe teritoriul hobtru, 
Basarabia, cum spun el.%-au 
legat cu Hitler, cu Stalin, cu 
cine vrei, doar ca să-și atingă 
scopul”, a spus Voronin.

George W. Bush (Foto: fan)

Și-au făcut gardă

j

Franco Frattini (Foto: epa)
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Torturate până la moarte

atent nuclear, a anunțat armata pak- 
Maseză. Racheta de fabricație pak
istaneză Ra'ad (Hatf-8) are o rază de

Bagdad (MF) - Armata americană a 
descoperit opt cadavre cu urme de tortură 
într-o fostă închisoare din nordul Irakului 
ocupată de militanți islamiști.

Trupele SUA au fost alertate sâmbătă în 
legătură cu situația de la închisoarea Khan 
Bani Sa'ad, situată în apropierea orașului 
Taji, la 30 de kilometri nord de capitală. 
Sesizarea a fost făcută de șapte irakieni care 
scăpaseră din clădirea suspectă.

Se opune 
retragerii

Washington (MF) - Pre
ședintele ameripan George 
W. Bush a reafirmat, 
sâmbătă, în alocuțiunea 
radiofonică săptămânală, 
că se opune începerii re
tragerii trupelor ameri
cane desfășurate în Irak, 
precizând că noile opera
țiuni ofensive „sunt abia 
la început”.

Președintele american 
a făcut această declarație 
după ce, vineri, influen
tul senator republican, 
John Warner, a apreciat 
că a sosit momentul pen
tru a transmite Guver
nului irakian că angaja
mentul american nu este 
nelimitat. „îi transmit cu 
respect președintelui: ale
geți un număr oarecare 
(...) dar, din cei 160.000 
(de militari americani 
desfășurați în Irak), să 
spunem că 5.000 ar putea 
începe să se retragă și să 
ajungă acasă, la familiile 
lor, cel mai târziu până 
la Crăciun”, a spus el.

Acest demers „va tran
smite un mesaj foarte 
clar că nu vom rămâne 
(în Irak, n.red.) pentru 
totdeauna”, a adăugat el.

Președintele american 
nu a răspuns oficial aces
tei solicitări dar s-a de
clarat mulțumit de ofen
sivele declanșate ca ur
mare a trimiterii, Ia înce
putul lui 2007, a unui nu
măr de 30.000 de militari 
pentru suplimentarea tru
pelor mobilizate în Irak.

Liderul american a 
subliniat că, începând 
din ianuarie, forțele ame
ricane din Irak au ucis 
sau capturat, în medie, în 
fiecare lună, peste 1.500 
de combatanți al-Qaida și 
insurgenți.

■ Trei mii de partici- 
panți la ceremoniile de 
fondare a grupului para
militar Magyar Garda.

Budapesta (MF) - Aproxi
mativ 3.000 de persoane au 
participat sâmbătă la fon
darea oficială a grupării para
militare ungare Magyar Gar
da, înființată de partidul 
extremist Jobbik.

în cursul ceremoniilor au 
depus jurământul primii 56 
de membri ai grupării, îm- 
brăcați în uniforme de culoa
re neagră cu dungi alb-roșii, 
simboluri ale regimului na
zist pe care Ungaria.l-a avut 
în cursul celui de-al II-lea 
Război Mondial.

Poliția a estimat că la ce
remonii au fost prezenți apro
ximativ 3.000 de oameni.

Liderul Jobbik, Gabor Vo
na, a declarat că vor fi înre
gimentați mii de membri 
până la 23 octombrie, atunci 
când este comemorată revol
ta antisovietică din 1956.

Partidul de opoziție Fidesz 
a cerut liderilor Magyar Gar

da să respecte legile Ungariei 
și drepturile civice.

Forumul Democratic (MDF) 
a cerut tuturor partidelor 
politice să excludă din rân
durile lor orice persoană care 
va face parte din Magyar Gar
da și Jobbik.

Observatorii consideră că 
Garda Ungară pare să urmeze 
exemplul „Gărzii de Fier” din 
România, o mișcare antise
mită care a acționat în aceas
tă țară în timpul celui de-al 
doilea Război Mondial, co
mentează AFP.

„Garda de Fier” a organi
zat în special pogromul îm
potriva evreilor din Iași, în 
1941, când zeci de evrei au 
fost uciși.

Jobbik, cunoscut pentru 
retorica sa antisemită și neo
fascistă, este un partid politic 
fără reprezentare în Parla
mentul ungar, însă este pre
zent în mai- multe munici
palități din țară.

Ungaria găzduiește cea mai 
mare comunitate de evrei din 
Europa Centrală, care are 
între 60.000 și 100.000 de 
membri.

Morți în explozii
Hyderabad (MF) ■ Au

toritățile indiene au tri
mis forțe suplimentare de 
poliție și echipamente de 
depistare a bombelor, în 
statul Andhra Pradesh, 
după ce mai multe bom
be au fost detonate în ca
pitala regiunii, Hyder
abad, provocând moartea 
a cel puțin 43 de per
soane. Polițiștii au desco
perit, ieri, alte șapte di&-, 
pozitive explozive în ora
șul Hyderabad. în cursul 
nopții, membrii forțelor 
de ordine au descoperit 
12 dispozitive explozive, 
în stațiile de autobuz, cin
ematografe, intersecții și 
poduri. Aproximativ 80 
de persoane, printre care 
femei și copii, au fost 
rănite în urma celor trei 
deflagrații care s-au pro
dus la interval de doar 
câteva minute. O parte 
dintre răniți sunt în stare 
critică. Poliția a anunțat 
că bombele conțineau 
amoniu și erau prevăzute 
cu ceasuri cu alarmă.
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Vrea transparență la moțiune
Botoșani (MF) - Secretarul 

general al PSD, Titus Corlă- 
țean, a declarat, sâmbătă, la 
Botoșani, că va solicita „vot 
transparent” la moțiunea de 
cenzură pe care PSD o va de
pune în debutul sesiunii par
lamentare, arătând că pro
blemele legate de votarea mo
țiunii sunt la alte partide nu la 
PSD.

Corlățean a declara că doreș
te ca votul la moțiunea de cen
zură să fie transparent pentru 
toate partidele parlamentare și

Titus Corlățean (Foto: fan)

ar vrea ca, dacă Regulamentul 
celor două Camere ale Parla
mentului ar permite, să se 
voteze cu mâna ridicată.

El a arătat, însă, că la moți
unile de cenzură votul se 
exprimă cu bile și a dat asigu
rări că parlamentarii PSD vor 
vota „la vedere”.

El a arătat că pentru PD este 
o problemă să explice de ce ar 
vota continuarea unui guvern 
condus de actualul premier, 
Călin Popescu Tăriceanu, apre
ciind că și liderul PRM Cor- 
peliu Vadim Tudor ar avea di
ficultăți să spună de ce vrea o 
continuare a guvernării cu 
UDMR.

După ce liderul PSD, Mircea 
Geoană, a anunțat că partidul 
pe care îl conduce va depune o 
moțiune, de cenzură împotriva 
Guvernului Tăriceanu, liderii 
PD și PLD, precum și unii 
comentatori politici au apreci
at că este vorba doar de o for
mă de șantaj la adresa PNL și 
că ori PSD nu va mai depune 
moțiunea ori parlamentarii so
cial-democrați nu o vor mai 
vota în plenul Parlamentului, 
având în vedere că procedura 
de adoptare este vot secret cu 
bile.

Uniți pentru 
euroalegeri

Sibiu (MF) - Vicepreșe
dintele executiv al UD
MR, ministrul Dezvoltării 
Borbely Laszlo, a decla
rat, sâmbătă, într-o con
ferință de presă la Sibiu, 
că din toate discuțiile pe 
care le-a avut a reieșit că 
maghiarii vor ca UDMR 
și Tokes Laszlo să candi
deze împreună la euro
alegeri. „Din toate discu
țiile pe care le-am avut, 
maghiarii din România 
ar dori să avem o listă 
comună ca să putem 
accede și să avem repre
zentanți în Parlamentul 
European”, a spus Bor
bely. Președintele Uniu
nii Democrate Maghiare 
din România, Marko 
Bela, a declarat, vineri, 
că lista candidaților pen
tru Parlamentul Euro
pean va fi finalizată de 
Consiliul Reprezentan
ților UDMR în data de 8 
septembrie, indiferent da
că se ajunge sau nu la o 
înțelegere cu episcopul 
Tokes Laszlo.
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' • Antifumat. Românii care intenționează 
I să se lase de fumat vor beneficia de con- 
I suftații și medicamente gratuite prin inter- 
1 mediul unui program al Ministerului Sănă

tății, numit Stop Fumat, care urmărește 
reducerea consumului de tutun în rândul 
populației. (S.B.)

• Fără burse. Primăriile vor fi obligate să 
asigure fonduri pentru bursele elevilor 
pentru că Ministerul Educației a hotărât 
ca, prin Legea învățământului școlar, chel
tuielile cu bursele să se facă „de la buge- 

i tele locale". Inspectori de specialitate cred 
că elevii nu vor avea burse pentru că 
autoritățile locale nu vor avea bani. (S.B.)

Cal bătut cu sălbăticie

După ce Guvernul a hotărât ca fieca
re soldat român să poarte în raniță 

im prezervativ, pentru protecția basto
nului de viitor mareșal, privirea aleși
lor noștri a coborât din nou spre ăștia 
mici. Școlarii. Care de-abia reușesc să 
ia o bucățică din veșnicul corn și lapte
le oferit, la grămadă cu ouăle, de nenea 
Adrian. Și asta pentru că, din cornul 
respectiv, șoimii patriei trebuie să-și 
întrețină părinții. Din care cauză sunt 
slabi și amărâți. Așa că mai-marii noș
tri au hotărât ca, de anul viitor, elevii 
să primească... vitamine. în felul acesta 
vom avea copii frumoși și sănătoși. Ca
re în pauza de la 10,00 vor servi o vita
mina D, la 11,00 o guriță de vitamina 
C, iar înainte de plecare, o linguriță de 
vitamina B. Asta până nu vor năvăli pe 
ei bunicii disperați că iar n-au apucat 
compensate.

Și totuși treaba asta cu pastilele s-ar 
putea să fie un succes deplin. Copiii 

se vor putea bucura de pauze, nefiind 
obligați să-și piardă timpul mestecând. 
Și nu vor mai avea caietele și cărțile 
pline de dulceață sau untură. De aceea 
așteptăm și o variantă îmbunătățită 
pentru pensionari. Care în loc de un 
cupon de căldură să primească, zilnic, 
o pastilă de Viagra. Să simtă și ei că le 
curge sângele prin vine. Iar dacă tot în
jură Guvernul, s-o facă viguros, bărbă- 
tește.

■ Bătaia administrată 
unui cal i-a îngrozit pe 
martorii acestei groză
vii.
Tiberiu Stroia______________
tiberlu.strala^lnfolrmemdla.ro

Deva - Trei tineri rromi cu 
vârstele cuprinse între 12 și 
19 ani au oferit un spectacol 
de groază, ieri la amiază, pe 
dealul din spatele brutăriei 
Uzo din municipiul Deva. E- 
nervați de calul care trăgea 
o căruță plină cu bolțari de 
ciment și care nu mai avea 
putere să urce dealul, au în
ceput să-l bată cu un par. „A 
fost ceva de groază. Au bătut 
calul până l-au umplut de sân
ge. Am venit la ei și i-am im
plorat să nu-1 mai bată. Dar 
unul dintre țigani m-a înjurat 
și mi-a spus să mai aduc un 
par dacă vreau”, spune cu la
crimi în ochi unul dintre 
martorii incidentului.
Nu le pot face nimic

Nici intervenția altor per
soane nu i-a înduplecat pe ți
gani. într-un final au venit

Concurs cu accidente
Parâng (T.S.) - Jandarmii montani și sal- 

vamontiștii din Parâng au fost sesizați, vi
neri, că la pilonul 8 al telescaunului se află 
o persoană rănită. Ajunși la locul indicat, 
jandarmii și salvamontiștii au găsit un tâ
năr de 21 de ani care căzuse din telescaun 
și se accidentase. Bărbatul era cetățean ro
mân și participa la concursul de mountain 
bike, desfășurat în stațiunea montană Pa
râng. O jumătate de oră mai târziu, un alt 
participant la concursul de mountain bike 
s-a accidentat în apropierea liniei de sosire, 
o creangă străpungându-i piciorul. Tânăru
lui, cetățean bulgar, i s-au acordat îngrijiri 
medicale, după care a fost condus la echipa
jul SMURD Petroșani, care l-a transportat la 
spital.

Festivalul
Poienița Voinii (S.B.) - Așa 

cum ne-am obișnuit de 26 de 
ani, în fiecare ultimă sâmbătă 
și duminică a lunii august, 
mii de pădureni se adună la 
sărbătoarea de la Poienița Voi
nii, satul natal al îndrăgitului 
„doinitor al pădurenilor” Dră
gan Muntean. Prin menți
nerea susținută a „Festivalu
lui Pădurenilor”, manifestare 
ce poartă semnătura lUi 
Drăgan Muntean, Ținutul Pă
durenilor a ajuns una dintre 
cele mai cunoscute zone etno- 
folclorice din țară.

în acest an festivalul a 
ajuns la ediția a XXVI-a și s- 
a derulat în zilele de 25 și 26 
august. Sâmbătă, cu începere 
de la ora 20, s-a derulat un 
spectacol folcloric susținut de 
interpreți consacrați de muz
ică populară, printre' care 
Sava Negrean Brudașcu, Veta 
Biriș, Cristian Pomohaci, Ana 
Almășana-Ciontea, Mihai Pe- 
treuș, Ovidiu Olari, Dorina 
Negru, Ovidiu Homorodean, 
Valentin Crainic, Carmen

Bac și teze de toamnă

Deschiderea spectacolului

Tânăr participantȚinutul pădurenilor

Deva (S.B.) - Proba obliga
torie a profilului din cadrul 
sesiunii a doua a Bacalaurea
tului 2007 se susține astăzi, 27 
august. Probele sesiunii de 
toamnă a Bacalaureatului se 
vor încheia în data de 29 
august, cu examenul la proba 
la alegere dintre disciplinele 
din celelalte arii curriculare. 
Rezultatele vor fi afișate pe 31 
august, până la ora 16.00, iar 
contestațiile se pot depune în

Spatele calului era plin de sânge (Foto: t.s.) Căruța era supraîncărcată

angajații de la Poliția Comu
nitară care s-au văzut în si
tuația de a nu putea face ni
mic. „Noi nu avem competen
țe pentru așa ceva. Ar trebui 
să ia măsuri cei de la Aso
ciația pentru Protecția Ani
malelor, dar din câte știu eu, 
în afara unei amenzi nu au ce 
să le facă. Ar fi bine dacă am

pădurenilor
Muntean, Răzvan Rădos, Nelu 
Ban Fântână. Seara a fost 
încheiată cu un foc de arti
ficii. Duminică, la ora 11, la 
Biserica din Poienița Voinii 
a fost oficiată o slujbă de 
pomenire a lui Drăgan Mun
tean, iar de la ora 12, pe 
Dealul Cornetului a început 
sărbătoarea și totodată un nou 
spectacol folcloric susținut de 
formațiile artistice din 
Ținutul Pădurenilor, din co
munele Bătrâna, Lăpugiu de 
Sus, Feregi, Lelese, Lunca 
Cernii, Ciulpăz, Toplița, Ruda 
- Ghelari.

în spectacol au evoluat 
interpreții: Mariana Deac, 
Nineta Popa, Gheorghe Roșo- 
ga, Ciprian Roman, Elena 
Evsei, Mariana Suciu, Viorica 
Brândușan, Bogdan Toma, Hie 
David. Ca în fiecare an, de la 
sărbătoarea pădurenilor nu a 
lipsit Marioara Murărescu, ca
re în deschiderea spectacolu
lui de duminică a afirmat că 
„Dumnezeu este, astăzi, pă- 
durean!”.

aceeași zi, până la ora 20.00. 
Soluționarea lor va avea loc în 
zilele de 1 și 2 septembrie. Re
zultatele finale vor fi afișate în 
data de 3 septembrie. La cea 
de-a doua sesiune specială a 
tezelor cu subiect unic pentru 
elevii claselor a Vil-a, elevii 
care au absentat sau au amâ
nat susținerea tezelor la pri
ma sesiune vor participa mâi
ne - 28 august, la proba de 
Limba și literatura română.

avea noi, cei de la Poliția 
comunitară mai multe atri
buții. Poate i-am liniști”, spu
ne unul dintre polițiștii comu
nitari. Pentru că cei de la 
Poliția Comunitară nu au fă
cut nimic, oamenii au chemat 
Poliția. Echipajul care a ven
it la fața locului l-a luat pe 
unul dintre cei trei și l-a dus 

2007

Dansuri pădurenești

la secție pentru a da de
clarații. „Problema pentru 
astfel de cazuri este legislația 
mult prea blândă cu cei care 
își chinuiesc animalele in ha
lul acesta. Tot ce putem face 
este să le dăm o amendă de 
2.000 de lei noi. Dar animalul 
rămâne la ei”, a spus agen
tul nie Roșu.

lnfolrmemdla.ro


nmi. august juui

1576 A încetat

Z.ua națională a Republicii 

penqență 1991]

din viață pictorul

Tiziano (n. 1490).____________________

1910 - S-a născut Mala Tartza, pe 
numele ei adevărat Gongea Boian- 
gi, de origine aromână, liuieitâ a 
premiul Nobel pentru Pace ga anul 
1979 (m. 1997).______________________

1916 - România a decliEil rBiIM
Austro-Ungariei, intrând în primul război uewdhi__
1928 - S-a născut Mircea Zaclu, prefeței |l mill 

literar.______________________________________________ ■,
1928 - Este semnat, la Paris, de 15 state Paabul BrjBRtl 

Kellog, privind interzicerea războiului a instrument al 
politicii naționale.________________________________ țț.__________

1965 - A încetat din viață Euseblu Camilar, prozator, 

poet și dramaturg (n. 1910).______________________________

1991 - La câteva zile după pudul de la Heiesci, 

Republica Moldova și-a proclamat independența.

VREMEA
15 JUp1 30°
minim î’ maxim

Prognoza pentru astăzi
Cerul va fi mai mult senin. Temperatura 

minimă va fi de 15°C, iar cea maximă de 30°C.

Prognoza pentru două zile
Marți. Cer senin. Minima termică va fi de 

16°C, iar maxima de 30°C.
Miercuri. Cerul va fi senin. Termometrele 

vor înregistra temperaturi minime de 18°C și 
maxime de 31°C.

Calendar Creștin Ortodox_______________________________
Cuv. Pimen; Sf. Mucenici: Eutalia, Fanurie și Osie epis

copul.

Calendar Romano-Catolic______________________

Sf. Monica **.

Calendar Greco-Catolic ______________________________
S Pimen, c (+ sec IV). în timpul săpt. Ap. și Ev. săpt. 

a 14-a dR.

Întreruperi apă, gaz, curent 1
Gaz metan_______._____________________________ |
Nu sunt programate întreruperi ta furnizarea gazului I 

metan.

Apă , ____
Se va întrerupe furnizarea apei între orele:
08.00 15.00 - în Deva, străzile Braniște!, Horea, 16 

Februarie, M. Corvin, Zamfirescu, Kogălniceanu; 

19.00-12.00 - în Hațeg, (oprire generală, avarie pe 

strada Horia);

08.00-14.00 - în Crișcior.

Energie electrică .
Nu sunt programate întreruperi ta furnizarea energiei 

electrice. |

..

RETETA ZILEI
.... ..................................

Ciorbă de legume
Ingrediente: 50 g morcov, 1 țelină, 1 rădăcină pătrun

jel, 100 g orez, 50 g unt, 2 gălbenușuri, 100 g smân

tână, 1 lămâie, 1 ceapă, mărar și pătrunjel verde, sare 

ș< piper după gust.

Mod de preparare: Se curăță legumele, se spală, se 

taie cubulețe, se pun într-un vas și se călesc la foc 

■n-c in unt, se stinge totul cu 2 litri de apă, se pune 

sare și se fierbe 30 minute, după care se adaugă orezul 

spălat și se mai fierb împreună 10 minute, se acrește 

cu zeama de lămâie și se potrivește de sare, se ia vasul 

de oe foc.

Se ;asă să se răcească puțin, se drege cu gălbenușurile 

cătute cu smântână și subțiate cu ciorbă caldă. Se 

servește presărată cu pătrunjel sau mărar.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Berbec

I

neață s-ar putea să fiți foarte iritat. Nu este exclus să fiți
nedelicat cu persoana Iubită și să declanșați o ceartă. Vă
sfătuim să evitefl afacerile șl întâlnirile cu prietenii de familie.
Gemeni

Aveți un succes deosebit într-o călătorie de afaceri. Vă 
sfătuim să fiți îngăduitor cu cei care vă însoțesc După-amia- 
ză reușiți să rezolvați o problemă sentimentală mai veche
Taur

d

ia serviciu mamsl|l cu atâta entuziasm încât reușiți să

O

■trageți invidia ■ilqllai. Faptul eă acordați o mare impor
tanță carierei poate duce la discuții aprinse cu persoana 
iubită.
itec .________ .___
Borlnța Ba câșl^tirl materiale vă face să neglijați relațiile 
sentimentale. IM este exclus chiar să vă certați cu partenerul 
Ba viață. Vă riBtaliD să nu luați decizii pripite.
iau

Vă simțiți în ianal șl aveți mari șanse de reușită pe toate
planurile. iBvețî tendința să fiți capricios, ceea ce poate 
determina o răcire a relațiilor cu persoana iubită și cu familia.
Fecioară
Reușiți să vă faceți remarcat în societate. Farmecul per
sonal al ajutâ să înșelați afaceri profitabile pe termen 
lung. Nb fiți ■■■BBglM cu partenerul de viață, pentru că
rlicajl să vă certați.
Balanță

Soluția Integrantei din numă

rul precedent: P - HAM - S

- TOBA - ISAC - LOTO - 

URA - FOI - SALAM - NAP

- BUT - LE - AF - RAM - 

ZĂRIȚI - U - PITICI - BS - 

U - UZA - AUT - IC - ETER

NA - AUR - VIER - ARS - S

- NOUȚ - CARNE - TISA

Msjrecerat apă rece 227087
Dtsgearal apă caldă 217808
Dlspearai Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Infemații CFR 212725

Lingerie 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956

Pffllițte 955
M.P.E HD 214971

EJeranlamente lift 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Astăzi aveți o gra»..ivltate ieșită din comun. încercați sa o 
folosiți la serviciul Vă recomandăm să țineți cont dc..sfaturile 
unei rude mai în vârstă. Relațiile sentimentale gjt ii bune.

Scorpion____
S-ar putea să aveți dificultăți pe plan sentiments Nu yă 
enervațil Aveți șanse să o scoateți la capăt, dacă reușiți să 
vă păstrați calmul. Vă sfătuim să ascultați sfaturile priete
nilor.
Săgetător

Dimineață survin evenimente neprevăzute care pot să vă 
dea peste cap toate planurile. S-ar putea să plecați într-o 
delegație în Interes de serviciu,..

ipricr
Dimineață dovediți că sunteți perseverent și pus pe făpte 
mari. La serviciu, vă recomandăm să evitați discuțiile care 
pot duce la certuri. După-amiază vă înțelegeți foarte bine 
cu copiii.
Vărsător
Se anunță ■ zi foarte Buni, cu realizări importante pe 
plan social și material. Profitați de șansele care vi se oferă, 
dar nu forțați luerurllel
P*jti

Dimineață munciți serios și reușiți să vă afirmați pe plan 
social și profesional. Spre seară, luați o decizie importantă
într-o problemă sentimentală. Vă recomandăm să țineți 
cent de intuiție.
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700 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

8:00 babei. In căutarea

B iubirii (film serial, 
Venezuela, 2004) 

900 Ducesa din Duke

B Street (Anglia, 1976). 
Cu: Gemma Jones, 
Christopher Cazenove 

1 000 Ne vedem la TVR I (R) 

Talk-show despre viața 

de zi cu zi, în care invi
tatul principal ești 
chiar tu!

11:00 Sănătate pentru toții (r) 
1130 Rețete delicioase

B(Angia, 2005) Episodul 1 
12:00 Moda ieri și azi (Aus

tria, 2006)
1300 Zack și Cody.ce viață 

B minunată I
1330 Desene animate Bali 

(BALI-Franța, 2006) 
1400 Jurnalul TVR 
1530Kronika 

1700 Misterele din Sankt

B Petersburg (film serial,
SUA, 2006) Episodul 17 

18:00 Justiție militară (film

B serial, 2003) 
1900 Jurnalul TVR

20:15 Forsyte Saga
B (Marea Britanie, 2002) 

21:15 Unchiul Silas (Marea 
* Britanie, 2000) Episo

dul 4. Cu: Albert 
Finney, Sue Johnston, 
Joe Prospero

21 >6 Figuranții (Marea Bri-
Stanie, 2005) Episodul 

4. Cu: Ricky Gervais, 
Ashley Jensen, Stephen 
Merchant. Regia Ricky 

Gervais, Stephen Mer
chant

2220 Reflector.
Nu tăia pădurea 

ca-n codru I 
2245 Jurnalul

TVR 
2320 Nocturne 

0:15 Cărarea împărăției (r).
Producător tv. Anna de 
Hillerin

045 Pelerin (r). Producător 
tv. Elena Dinu

120 Justiție 
mtaă(s,r)

700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 Gata cu dulciurile (r) 
1145 Emmetdale - Afaceri

Bde familie (film serial, 
dramă, Marea Britanie) 
Cu: Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 

Middleton, Charlie 

Hardwick 
12:15 Jugaru Shukaru (r) 
1300 Știrile ProTv 

1345 Zita*#,  vă rog 
16:15 Dracula, un mort

Eiiubăreț(r) 
16X10 Tânăr și neliniștit

B(episodul 3059) 
1700 Știrile ProTv. Vremea 

1745 Om sărac, om bogat
ElC u: Horia Brenciu, 

Șerban lonescu, llinca 
Goia, Cristina Deleanu, 
Claudia leremia, Alina 

Grigore, Raluca Popes
cu, Alex Mărgineanu 

18:50 Știrile Sportive 
19XX) Știrile Pro Tv. Sport 

Vremea

î

iww.v j,ts„-
t -1 i » 

. r t: lî&iSiSU

6:15 La dramul 
mare (r)

8:15 De-așfi... Harap Alb

13 An de producție: 1965, 
România. Fantezie 

Regia: Ion Popescu 

Gopo
1000 Concurs 

interactiv
11:00 V.I.P. Serial, Producție

BStatele Unite ale 

Americii
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Patch Adams, Film

O artistic, SUA 

1998Comedie/dramă 
Regia: Tom Shadyac 
Cu: Robin Williams, 
Daniel London, Monica 
Potter, Philip Seymour 

Hoffman
16:00 Observator 
17:00 Agentul VIP 

cu Cristian Brancu 
19:00 Observator

cu Alessandra 

Stoicescu și 
Lucian Mândruță 

Sport 
Meteo

k 
E

530 Acasă în bucătărie (r) 6:00 

De 3 X femeie (r) 700 Iubiri (r) 
800 Daria, iubirea mea (r) 900 

Căpșune cu zahăr (film roman
tic, Portugalia) 10:15 Uzurpa- 
toarea (s) 1230 împotriva des
tinului (s) 1330 Mama vitregă 
(s) 1530 Iubiri (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 1830 Salome (s) 
1930 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 2030 Numai iubirea

7:00 Ray Mears 730 Ama
zonia 800 Atlas 830 Poftă 
bună! 9:00 Jurnalul Euro
news pentru România 9:15 
Miracole 10:15 Plaja lui j 
Măruță 12:05 Amy 1300 
Teleshopping 1330 Atletism j 
Campionatul mondial. Trans
misie directă de la Osaka , 
1630 Jurnalul TVR 16:50 ■ 
Descoperă românii 1700 > 
Autostrada 1800 Jurnal (s) 21:15 Zorro (s) 22:15 
regional 1830 Replay 1900 •, Poveștiri de noapte (divertis-

: ment) 2245 dona (s) 23:45 ' 
j Montecristo (s) 045 Poveștiri 
I adevărate (r) 145 Numai iubirea 

(r) 2:15 Poveștiri de noapte

EU-RO Case 1930 Ulița spre 

Europa 20:00 Celebritățile 
timpului tău 20:10 Farmece 

- 2100 Ora de știri Știri, sport,
meteo 22:10 Alegerea lui 
Christy 2345 American Goth
ic 035 Un festival... Besti(v)al! 
Realizator Diana Onea Pas
cal 105 Camera crimei

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

2030 Mamutul
B(acțiune, thriller, SUA 

2006) Cu: Vincent 
Ventresca, Tom Sker- 
ritt, Summer Glau, 
Leila Arcieri, Cole 

Williams, Charles Car- 
roll. Regia: Tim Cox 

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți criminale

S(SUA-Canada, 2005) 
Cu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola 
Glaudini, Shemar 

Moore, Matthew Gray 
Gubler, AJ. Cook. 
Regia: Jeff Davis 

Vremea
Vreau să fiu mare (ulti
ma ediție)

030 Mamutul (r) 

2:25 Omul care aduce 
cartea (r)

230 Știrile ProTv 

330 Vedere de pe bloc (r) 
«30 Pro Motor (r) 

530 La Bloc (r)

}

20S0 Focul udgaș, sua
13199. Actiune/thriller. 

Regia: Ron Howard. 
Cu: Kurt Russell, 
William Baldwin, 
Robert De Niro, Don
ald Sutherland, Jen
nifer Jason Leigh, Scott 
Glenn, Rebecca De 

Momay. Doi frați 
neîmpăcați continuă o 
eroică tradiție de fami
lie ca pompieri în 

Chicago.
2300 Observator cu 

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport. 
Meteo

(MX) Vampirii deșertului - 
QThe Forsaken, SUA 

2001. Thriller
2:00 Concurs interactiv 
MO 0 zi cu noroc - Mary 

□ Higgins darie Lucky 

Dey, SUA 2002 
Polițist

5
3 ‘

8.30 Mari artiști 9.00 Film 
artistic (f) 11.00 Ochi negri 
(s) 12.00 Teleshopping 
12.00 Viață de la gheață )
14.30 Acapulco Heat (s)
15.30 Pitici de vară 16.30 

Baronii (f) 17.30 Bere de ‘ 
la gheață 18.30 Știri 
Național TV 20.00 Țara Iu 
Papură Vouă 20.15 Echipa 

de investigații 21.00 
Polițist sub acoperire (s)
23.30 Un nou început (s) 
0.30 Film artistic (f)

0730 Dragoste și putere 08:00 
Sport cu Florentina 08:05 
Teleshopping 08:25 Levintza 

prezintă 09:05 Teleshopping 
0945 Spitalul "All Saints" 1045 
Tele RON 11:50 Teleshopping 

1225 Quizzit 1335 Teleshop
ping 1405 Dragoste și putere 
1440 Un mincinos sentimental 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. 18:00 

Focus 1930 Rebecca - mini
serie, Co. UK/ Germania 2100 

Curat, Murdar? 2200 Trăsniți în 

N.A.T.O. - cele mai bune mo
mente 2230 Focus Plus 2330 
Totul despre sex 00:00 Medi
um 0130 FOCUS

6:00 Pantera Roz. Comedie, 
SUA, 2006 7:30 Dragoste de 
închiriat. Romantic, SUA, 2005. 

Cu: Angie Cepeda 9:10 Jack. 
Dramă, SUA, 1996. 11:05 Pe 
platourile de filmare 11:40 în 

locul ei. Comedie, Franța, 2004 

ș 13:05 Dna Palfrey la Claremont

14:55 Băi, care mi-ai șutit 
mașina? 16:20 Dilema. Come
die, SUA 18:00 Pantera Roz. 
Comedie, SUA 19:30 Pe pla
tourile de filmare 20:00 Băieții 

IV. Comedie, Canada 22:10 Stu

dio 60 23:00 l-See-You.Com. 

Comedie, SUA, 2006

6.30 Videoclipuri muzicale 
7.00 710 10.00 Căminul de 

cinci stele (r) 10.30 Totul 

despre casa mea (r) 11.00 Ne 
privește 12.00 Știri 13.05 
Calea europeană 15.40 Tun

ing Show 16.00 Situație de 
criză (s) 18.00 6! Vine presai 

20.00 Astă seară dansăm în 
familie(Film) 22.00 Păcală (I.) 

(f) 23.15 Documentar 24.00 

Interzis 0.30 6! Vine presa! (r)

1

06:00 Apropo TV 0830 Liga 
juniorilor - Looney Toons 

0930 Doi bărbați și jumătate 

0930 Pierduți în spațiu 1200 
Teo 13:15 Samurai Jack 14:15 

1430 Doi bărbați și jumătate 
15:00 Jake, specialistul în 
relații 16:00 Drumul spre casă 

1700 Seinfeld 18XX) Vieți de 
cinci stele 19:00 Născut DJ 

2020 Smallville 2130 Come- 
‘ dia în esență tare: Divorțați

.. „dar împreună 2200 Pute
rea, SUA 1997 Regia : Clint 
Eastwood 00d5 Baston Legal

9.00 Realitatea de la 9.00 
11.00 Realitatea de la 11.00 

13.00 Realitatea de la 13.00
14.50 Realitatea bursieră. 
Emisiune de actualitate eco
nomică și financiară 15.00 
Realitatea de la 15.00 15.15 

Fabrica 16.00 Realitatea de la 
16.00 1745 Editorii Realității s
18.50 Realitatea zilei. Emisi- : 
une de știri interne și inter
naționale 20.00 Realitatea de 
la 20.00 20.05 Realitatea zilei. 
Emisiune de știri interne și 
internaționale 21.50 Ziarul 
Realității 22.00 100% 23.00 
Ultima oră 2400 Realitatea de 

la 24.00

î

11.00 Mașini pe alese 12.00 
Regii construcțiilor 13.00 Con
fruntări și fiare vechi 14.00 
Tehnici esențiale de supravie

țuire. Alpinistul și aventurierul 

britanic Bear Grylls străbate 
globul, dezvăluindu-ne tehnici 

necesare pentru a supraviețui 
în cele mai dure locuri.,. 

15.00 Cum.se fabrică? 16.00 
Curse 17.00 în viteza a cincea 

18.00 Motociclete americane 

19.00 Vânătorii de mituri 
20.00 Cum se fabrică? 21.00 
Femeia de 280 kg 22.00 Dr G. 
medic legist 23.00 Construc

torii de motociclete 24.00 

Cum se "aurea j’Verse 
lucruri?

Z.ua
You.Com


Matematică la coada vaciihi24.ro
tact», poți râde de cele

ta tal pari», farse, poezii, culmi, sms-uri haioase,

. aatahlri fi nu numai. Uită pentru câteva momente 

da flwrKâ, meriți o pauzâl

1.08.8007
1 «U.ro 3,2599 lei

1 dolar amarlcan 2,3982 lei

1 gram de aur 50,8734 lei

£ tmumțh aratinK
SocIrtatM Preț Variație

închidere (let/acț) (%)

TIV 0,9150 0,00

iiH . ...... ..... 3,6700 -0,54

sire 4,3900 0,00

sire 2,4100 -2,82

snî 2,5100 +0,40

•rff 0,5000 ' -2,91

s'i>i............... 3,9700 0,00

siA 28,5000 -0,70

■k 2,9400 -0,68

Rrc
Rublld realizați da

0,0980 -2,00
SVM IFB FINWEST SA Deva,

b-dul Daeabal, bl.R, parter. Telefon 221277.

i£ Calculele matemati
ce din Caietul fermieru
lui au „băgat în ceață" 
țăranul hunedorean.

Tiberiu Stroia _____
tiberiu. stroiH@informmedla.ro

Deva - Orice țăran hunedo
rean care a primit o cotă de 
lapte trebuie să se apuce 
serios de matematică. Și asta 
pentru că va trebui să com
pleteze zilnic în Caietul Fer
mierului cât lapte a dat Jo
iana, iar apoi, cu ajutorul 
unor calcule matematice, să 
transforme totul in brânză și 
smântână. Culmea este că, 
așa cum numai în România 
se poate întâmpla, deși aces
te caiete trebuiau completate 
din luna aprilie, ele abia sunt 
distribuite de către reprezen
tanții Biroului Județean al 
Departamentului de Admi
nistrare a Cotelor de Lapte 
Hunedoara.

Idcea i a venit, în urmă cu 
câteva luni, ministrului Agri
culturii, Decebal Traian Re- 
meș, care a emis un ordin 
prin care fie.care fermier tre
buie să iși treacă intr-un Ca
iet al Fermierului, zilnic, pro
dusele lactate și laptele pe

Amplasarea aparatelor radar în data de
27.08.2007:___________________
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara -
Hâșdat;

- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad:

■ Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile 

Horea și Mlhai Eminescu.

SODOKU

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

5 2 9
7 5 2 6 4

9 4 3 2
2 7 6 5

1 8 4 2 7
5 7 6 2 4 9

2 4 9 8
2 3 6 5 4

9 1 3 8

A murit și speranța hunedorenilor
K Deși „potul cel 
mare" este atractiv, 
numărul hunedorenilor 
interesați de Loto 6 din 
49 este în scădere.

Tiberiu Stroia

tiberiu.stroia@informniedia,ro

Deva - Peste 10 milioane de 
euro și o șansă de unu la 14 
milioane. Aceasta a fost e- 
cuația care a înfierbântat 
mințile a mii de hunedoreni 
în această săptămână. Iar 
rezolvarea ei stă în șase cifre 
de la 1 la 49. Cu toate aces
tea vremurile în care hune- 
dorenii „luau cu asalt” a- 
gențiile Loto au apus. Ieri, cu 
toate că premiul cel mare era 
de zece milioane de euro 
puțini hunedoreni au trecut 
pragul agențiilor de profil. 
Cuvâr1 Liber a încercat să 
afle de ±a hunedorenii aflați 
duminică la agențiile loto ce 
șanse cred că au să pună 
mâna pe zece milioane de 
euro.

AVANSAȚI

5
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2 9
4 6

9 2
4 7
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4

3
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9 3 1 2

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

5 2 4 8 1 6 7 9 3

7 8 3 9 5 2 1 6 4

1 6 9 4 7 3 8 5 2

8 4 2 1 9 7 6 3 5

9 1 6 5 3 8 4 2 7
|3 5 7 6 2 4 9 1 8
I6 7 5 2 4 9 3 8 1

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

7 56 4 382 91

2 î 54 36
9.34'1 2818'57

6 4 7 2 1 3 5 8 9

1 2 9 5 8 7 3 6 4

385694712 

572869 1 4 3

861342975
4 9 3 7 5;1 6 2 8

Avansați

Legende din Castelul Corvineștilor
H Oricât ai bate jude
țul în lung și-n lat, nimic 
nu întrece în noblețe 
Castelul Corvineștilor.

Hunedoara (H. A.) - Puțini 
cunosc că propriul blazon al 
familiei Corvineștilor își are 
originea într-o legendă demnă 
de cântecele menestrelilor 
medievali. Legenda corbului 
care însoțește de veacuri sim
bolul nobilei familii a Hunia
zilor este una din poveștile 
inspirate de solitarul castel de 
pe malul Cernei. Reședința 
Corvineștilor, cu tumultoasa 
ei istorie, a mai păstrat vie 
și legenda „Fântânii”, evocare 
a unei întâmplări pe care 
doar Evul Mediu putea să o 
zămislească. Blazonul fami
liei Corvineștilor are ca sim
bol central un corb ce ține în 
cioc un inel de aur. Legenda 
spune că Ioan de Hunedoara 
era fiul nelegitim al lui Sigis

care le vinde. Iar bătăile de 
cap nu se opresc aici.

Fermierii care vând mai 
mult de 5.000 de kilograme de 
lapte, dincolo de evidența can
tității, trebuie să dispună de 
abilitatea de a calcula echiva
lentul in lapte și al celorlalte 
produse lactate pe care le 
vând. Pentru aceasta, trebuie 
să pună mâna pe manualul de 
matematică și să rezolve câte
va formule. Fermierul va 
nota intr-un tabel laptele și 
produsele lactate (caș, unt, 
smântână, cașcaval, telemea) 
vândute, dar și cantitățile 
folosite in propria gospodărie 
(categorie în care intră lap
tele conumat zilnic în familie, 
cel pentru viței, „laptele dis
trus" și cel livrat fabricilor).
Calcule de calcule

La completarea centraliza-' 
torului anual, țăranul va fi 
nevoit să apeleze la formule 
matematice. Pe lângă opera
țiunea simplă de adunare, 
necesară pentru a scrie can
titățile vândute în total în 
fiecare lună, el va trebui să 
calculeze echivalentul în litri 
de lapte al produselor vân
dute lunar.

Astfel, un kilogram de 
brânză telemea echivalează 

„înainte de 1989 jucam mai 
des, spune Cristian Roman, 
de 56 de ani. Acuma nu prea 
îmi permit. Joc de fiecare 
dată când sunt premii mari.

„De doi ani joc, în fiecare 
săptămână, aceleași numere, 
spune Ion Irimia, de 34 de 
ani. Nu am câștigat niciodată. 
Sper totuși că voi câștiga”.

Hunedorenii și-au încercat norocul la loto

mund de Luxemburg, rege al 
Ungariei, și al unei oarecare 
Elisabeta, o frumoasă femeie 
din Țara Hațegului. Pentru a 
o feri de necinste, regele a 
căsătorit-o cu Voicu, unul din 
vitejii săi, și i-a dăruit un inel 
drept dar pentru copilul ne
născut. în acest fel, copilul 
urma să fie recunoscut când 
va crește și va merge la cur
tea regală. în timpul unei 
călătorii făcute de familia lui 
Voicu, la un popas, inelul este 
uitat pe o margine a șter
garului cu merinde, iar un 
corb, atras de strălucirea lui, 
l-a luat în cioc și-a încercat să 
zboare cu el. Copilul Ioan de 
Hunedoara a luat un arc și a 
săgetat corbul, recuperând 
astfel inelul. întâmplarea a 
fost povestită mai târziu de 
loan la curtea regală, iar 
regele, impresionat de această 
istorie, a hotărât ca simbolul 
familiei hunedorenilor să 
devină corbul cu inel de aur

Țăranii hunedoreni vor trebui să se apuce de matematică

cu șapte kilograme de lapte, 
un kilogram de caș cu nouă 
kilograme de lapte sau un 
kilogram de cașcaval cu 12 
kilograme de lapte. La smân
tână lucrurile se complică, 
pentru că un kilogram de 
smântână este echivalentul a 
26,3 kilograme de lapte 
înmulțit cu procentul de 

în cioc. Corbul stă și la ori
ginea numelui acestei familii 
(de la latinescul „corvus”, 
care înseamnă „corb”) și sim
boliza în Evul Mediu înțelep
ciunea și longevitatea.

Fântâna suspinelor
O altă legendă este legată 

de fântâna din incinta Caste
lului Huniazilor. Se poves
tește că fântâna ar fi fost 
săpată de trei turci ținuți pri
zonieri de Ioan de Hunedoara. 
Ioan le-ar fi făgăduit celor trei 
că îi va elibera dacă vor săpa 
o fântână cu apă bună, iar 
prizonierii, însuflețiți de spe
ranța libertății, au reușit după 
15 ani să dea de apa cerută.

Legenda mai spune că loan 
de Hunedoara murise între 
timp, iar soția sa, Elisabeta 
Szilâgyi, nu a onorat promi
siunea făcută de soțul ei și a 
hotărât uciderea celor trei 
prizonieri. Turcii au cerut, ca 
ultimă dorință, permisiunea 

grăsime al smântânii, iar 
rezultatul se împarte cu 100 ■ 
formula de calcul pe care tre
buie să o aplice țăranii.

Mai mult, Ministerul Agri
culturii vrea ca rapoartele să 
fie făcute și în litri și în kilo
grame, așa că țăranii trebuie 
să știe că un litru de lapte 
echivalează cu 1,03 kilograme.

Și totdeauna pun datele de 
naștere ale nepoților. Că noi 
suntem păcătoși. Și nu avem 
nici o șansă”, spune Cristian.
Casă și mașină

în privința a ceea ce ar face 
cu banii câștigați la Loto ma
joritatea hunedorenilor se gân
desc la... bunăstare. „îmi voi 
cumpăra o vilă în străinătate 
și mă voi muta acolo. Cred că 
în Grecia sau în Italia. Și asta 
pentru că m-am săturat de 
România. Apoi îmi voi cum
păra cea mai tare mașină de 
pe piață- Și cu restul banilor 
aș trăi fericit până la adânci 
bătrâneți”, spune Iosif Feraru 
din Deva.

Nu pot să mă gândesc la a- 
tâția bani fără a avea în minte 
o super-vilă la malul mării. 
Am jucat aproape un milion 
de lei vechi. La salariul meu 
de șase milioane e mult. Dar 
sper să câștig. Sigur, și mașina 
e în visele mele. Iar la banii 
ăștia îmi permit și eu un May
bach așa cum are nea Gigi Be- 
cali”, spune Codruț din Deva.

Castelul Huniazilor

să scrie pe pietrele fântânii 
următoarea inscripție: „Apă 
ai. inimă nu”. în realitate, 
inscripția se tălmăcește astfel: 
„Cel ce-a scris-o este Hassan, 
prizonier la ghiauri în cetatea 
de lângă biserică” și a fost 
scrisă la mijlocul secolului al 
15-lea.

hi24.ro
mailto:stroiH@informmedla.ro
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SĂNĂTATE Declară război mâinilor umede!

• Transpirația abundentă pe timp de
noapte este cauzată fie de unele boli, fie 
de unele dereglări hormonale. Cel mai 
cunoscut leac naturist pentru ele este 
salvia. Se face o infuzie din frunze de 
salvie, care se bea în fiecare dimineață, 
înainte de masă, o perioadă mai lungă. 
(D.l.)

Pădurea, 
ca remediu

Deva (D.I.) - O metodă 
prin care pot fi preve
nite bolile respiratorii 
este silvoterapia - tera
pia cu ajutorul pădurii. 
Aceasta întărește orga
nismul și înlătură obo
seala sau stresul. Medi
cii specialiști în balneo- 
climatoterapie indică a- 
ceastă metodă atât oa
menilor sănătoși, cât și 
celor bolnavi, în special 
de astm, bronșită croni
că, hipertensiune, nevro
ze și insomnii. Aerul 
din pădure este purifi
cat, conține ioni nega
tivi de oxigen care ac
ționează pozitiv în cazul 
unpr afecțiuni respira
torii și poate avea efect 
sedativ, de favorizare a 
somnului.

Plimbările scurte prin 
pădure relaxează, acti
vează circulația sânge
lui, ajută la oxigenarea 
creierului și stimulează 
funcțiile organelor vita
le. Fiecare ședință de 
tratament trebuie să se 
încheie cu o oră de odih
nă la umbră. Printre 
bolile în care silvotera
pia este contraindicată 
se află cele infecțioase și 
reumatice.

I Capcanele 
I aspirinei 
i Deva (D.l.) - Mulți

: oameni cred că, da

că iau o aspirină pe
i zi, vor fi sănătoși > 

i toată viața. Acesta 

este un mit creat de

; persoanele care su
feră de boli cardio- 

: vasculare, spun me- 
i clicii. Chiar dacă as- 

; pirina este un medi- 
i cament care se ia 
I fără prescripție me- 

i dicală, nu înseamnă 

: că este inofensiv.
i Pentru unii astmatici 

; e chiar foarte pericu- 

: los. Aspirina este re- 

î comandată ca anal- 
i gezic ușor și ca anti- 
i inflamator în afecțiu- 

; nile cardiovasculare, 
: în cazuri de răceală 
î sau întinderi muscu- 

; lare. Are efecte be- 
î nefice asupra circu- 

: lației sângelui, dar 
î poate provoca ul- 

; cere, alergii sau gas- 
i trită. Nu se reco- 

: mandă administrarea 
î de aspirină în cazuri 

: de varicelă și nici în 
Ș infecția cu virusuri 

; gripale, pentru că 
î există riscul de insu- 
î ficiență hepatică 

î acută și suferință 

j neurologică. Luată în 
i exces, ea provoacă 

; tulburări de asimilare 
1 a fierului și poate 

: duce la carență de 
i potasiu.

■ Pentru transpirația 
excesivă a palmelor nu 
există încă remedii 
definitive.

Deva (D.I.) - Când palmele 
sunt în permanență umede, o 
simplă strângere de mână 
devine o situație stânjenitoa
re. Mai grav este că unor per
soane le transpiră atât de 
mult palmele, încât le împie
dică activitatea în anumite 
domenii care presupun uti
lizarea mâinilor. Chirurgii, 
muzicienii, electricienii pot 
întâmpina dificultăți din cau
za transpirației excesive a 
palmelor. De hiperhidroză pal
mară, cum se numește în 
termeni medicali, suferă 
foarte multe persoane, iar vara 
devine o problemă insuporta
bilă, întrucât căldura o accen
tuează. Secreția glandelor su- 
dorale este controlată de sis
temul hormonal și de cel ner
vos. în cazul hiperhidrozei 
palmare, sistemul nervos este 
principalul factor declanșator. 
Așa se explică de ce unor 
persoane le transpiră abun
dent palmele atunci când au

Chirurgii nu pot suferi de 
această boală

O oară aromata și zemoasă înlă
turi stresul acumulat după o zt de mun
că. Acțiunea antistres se datorează vita
minelor și mineralelor din acest fruct, pe 
care Homer îl numea „darul zehor”. Cal
ciul, fosforul, potasiu!, vitaminele din gru
pul B din aceste fructe au efect sedativ
asupra sistemului nervos.

13% din populația adultă 
dezvolta o fobie la un 
moment dat

Deva (D.I.) - Lista fobiilor recunoscute ofi
cial este lungă și adesea bizară. Există fobii 
(temeri) de spații deschise, de jenă în public, 
de a merge cu mașina, dar și anablefobia, 
teama de a privi în sus, sau genufobia, tea
ma de genunchi. S-a estimat că 13% din 
populația adultă dezvoltă o fobie la un 
moment dat în viață. Fobiile sunt legate de 
anxietate, care este un răspuns normal la 
stres sau la un pericol. Adrenalina fiind 
repede pompată prin corp îi permite să „se 
descurce” în orice situație. Problemele 
încep când răspunsul are alte proporții față 
de pericolul de moment sau este generat 
când nu există pericol. în acest caz, se 
poate ajunge la tulburări de anxietate, din 
tn> care fobiile sunt o cateeorie.

Transpirația mâinilor afectează 

emoții sau sunt stresați. Și, 
cum sistemul nervos este 
greu de controlat, hiperhidro- 
za palmară devine și ea o pro
blemă aproape imposibil de 
ținut în frâu. în ceea ce pri
vește opțiunile terapeutice, 
ele sunt limitate. Pentru trans
pirația picioarelor, de exem
plu, există mai multe trata
mente locale eficiente, în vre
me ce pentru palmele umede 
singura soluție locală o con
stituie o cremă antiperspi- 
rantă, apărută recent pe piața 
farmaceutică românească. Cre-

hiar relațiile sociale 

ma se utilizează și în hiper- 
hidroza axilară sau palmară și 
acționează în sensul reglării 
secreției sudorale.

Cel mai eficient tratament al 
hiperhidrozei palmare îl con
stituie injecțiile cu toxină bot- 
ulinică. Această substanță are 
calitatea de a bloca secreția 
sudorală, însă are și dezavan
tajul că se resoarbe în aproxi
mativ șase luni și trebuie rein- 
jectată. Durerea este minorăstn. 
timpul injectării, iar recuper
area este imediată, astfel că 
pacientul poate reveni la ac

tivitățile obișnuite imediat 
după încheierea procedurii. 
Prețul acestor injecții este însă 
destul de ridicat.

Spălatul pe mâini cu'.apă re
ce și săpun poate atenuâ numai 
temporar secreția sudorală a 
palmelor. Este recomandată și 
soluția de bicarbonat, care 
echilibrează pH-ul pielii. De a- 
semenea, pudra de talc atenu
ează transpirația abundență a^_ 
nâinilc-. Toate aceste soluții r 
sunt însă temporare, c^ci hiper 
hidroza se poate declanșa ori
când pe fond nervos.

Terapia care îngheață negii
■ A început să fie 
aplicată terapia prin 
frig pentru anumite 
boli de piele.

Deva (D.I.) - Afecțiunile cu
tanate, de tipul cuperozei, ac- 
neei, dermatitei atopice, veru- 
cilor pot fi tratate prin crio- 
terapie sau terapia cu frig. 
Aceasta este o metodă minim 
invazivă, care constă în apli
carea pe zonele afectate a u- 
nui anumit tip de gheață (ză
padă carbonică sau azot li
chid). Aceasta se găsește într- 
un tub sub presiune, asemă
nător unui deodorant. Astfel, 
gheața este pulverizată cu 
ușurință pe zona afectată. 
Tratamentul este rapid, sen
zația de disconfort este mini
mă. Nu este nevoie de aneste
zie, pentru că frigul desensi- 
bilizează terminațiile nervoa
se. Procedura se efectuează în

cabinete specializate și nu 
necesită spitalizare. Avanta
jul este că pot fi tratate în 
același timp mai multe leziu
ni. Zona de piele tratată în 
acest mod devine țesut mort 
și poate fi înlăturată. Iar ne
gii pot fi eliminați fără să 
rămână cicatrice.

Studiile au arătat că frigul 
stimulează sistemul imunitar. 
Aplicarea locală de gheață es
te o metodă de atenuare a du
rerii, de combatere a inflama- 
ției. Gheața atenuează nu nu
mai durerea, ci poate fi folo
sită și în dermatologie și cos
metică. Masajul cu azot lichid 
sau zăpadă carbonică previne 
îmbătrânirea pielii de pe față, 
decolteu sau mâini și înlătură 
ridurile fine formate în aces
te zone. Masajul distruge stra
tul superficial de celule de la 
suprafața pielii și le îndepăr
tează, menținând elasticitatea 
pielii. în primă fază, gheața

are efect vasoconstrictor, apoi 
vasodilatator. în acest mod, 
circulația sangvină de la 
suprafața pielii se îmbună
tățește, sunt stimulate proce
sele de regenerare a țesutului 
cutanat și formarea de cola
gen. Efecte similare sunt ob
servate și în cazul petelor pig
mentare, care apar ca urmare 
a ’xpunerii excesive la soare.

xn Japonia, prin crioterapie 
sunt tratate poliartrita reu- 
matoidă, coxartrozele, reuma
tismul. Acolo s-a demonstrat 
că în timpul ședințelor de 
crioterapie, în sângele pacien- 
ților crește concentrația de 
hormoni antireumatici. în ca
zul loviturilor, gheața este o 
măsură de încetinire, de redu
cere a procesului inflamator, 
de combatere a edemului lo
cal și a durerii. Uneori, ghea
ța aplicată pe zona dureroasă 
poate fi suficientă pentru ca 
inflamația să dispară. Tratament criogenie

Atacurile cerebrale au simptome diferite
■ Cele mai multe 
atacuri cerebrale se 
petrec în emisfera 
stângă a creierului.

Deva (D.L) - Cercetătorii 
germani avertizează că, dacă 
atacul vascular cerebral (AVC) 
are loc pe partea dreaptă a 
creierului, simptomele resim
țite de bolnav sunt defi
ciențele de natură cognitivă, 
în timp ce atacul cerebral de 
pe emisfera stângă se mani
festă prin afazii sau pareză.

Este posibil, spun specia
liștii din Germania, ca pa-

cienții cu risc de atac cere
bral pe partea dreaptă să 
manifeste stări confuze sau să 
nu mai poată efectua anumite 
mișcări care le erau famili
are. Atacurile din emisfera 
stângă afectează, de obicei, 
limbajul și funcționarea bra
țelor, dar cele din emisfera 
dreaptă creează confuzie în 
gândire și probleme de loco
moție, care pot fi confundate 
cu simptomele altor afecțiuni 
decât cele cerebrale.

Echipa de cercetători a stu
diat peste 20.000 de fișe medi
cale ale pacienților.cu AVC și 
a descoperit că 65% din bol

navi au avut atacul pe partea 
stângă a creierului, iar 44% 
pe partea dreaptă a acestuia.

Explicația probabilă a simp
tomelor diferite este că simp
tomele cunoscute ale ischemi
ei cerebrale sunt mult mai 
vizibile în cazul tulburărilor 
de limbaj și de mișcare a mâi
nii stângi.

în schimb, AVC-ul pe par
tea dreaptă a creierului este 
asociat de obicei cu mani
festări ale bolnavului ce pot 
fi confundate cu acte de negli
jență, ceea ce diminuează mult 
bănuielile legate de afecțiuni 
neurologice.

46% din americanii care fac atac 

cerebral se prezintă la medic în 

primele trei ore după eveniment, 

ceea ce mărește rata supraviețuirii 

și șansele de recuperare a pacientului. 

Doar 6 din 10 pacienți cu AVC vin 

la medic în decurs de șase ore de 

la instalarea simptomelor; aceasta 

este limita de timp în care medicii 

mai pot preveni distrugerile la 

nivelul creierului sau paralizia.

4,6 milioane de oameni mor anual 

din cauza atacului cerebral, adică 

9% din totalul deceselor, se arată 

intr-o statistică a Organizației Mon

diale a Sănătății.
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• Fără galerie. Revenirea Mureșului De
va în eșalonul secund a fost salutată de 
prezența la stadion a peste 1.200 de

Sărbătoare stricată de

prezența la stadion a peste 1.200 de 
^••.spectatori între care s-au aflat prefectul

județului, Dan Pricăjan și primarul Devei, 
șMircia Muntean. A lipsit însă din peisajul 
Cochet al recent modernizatei arene Ce- 

f ^ate o galerie a devenilor. (C.M.)

jPunct ochit... puncte bonus
’ Timișoara (C.M.) - Minerul Lupeni a reu

șit cel mai bun start în noul sezon dintre 
cele patru echipe hunedorene din liga se

cundă. Echipa antrenată de 
Marin Tudorache a abordat 
meciul din deplasare cu CFR 
Timișoara cu obiectivul de a 
scoate măcar un punct și a 
primit ca bonus victoria și, 
implicit, toate cele trei punc
te puse în joc. Strategia mi

ngilor a avut ca Clemente forte o apărare 
ansivă și solidă și un joc inspirat de con- 

' 4Byac. Minerii puteau deschide scorul încă 
dinlprima repriză, dar torpila lui Vezan 
(mih. 30) a țintit bara. Golul victoriei a ve-

■ nit pe finalul meciului, când Chițu (min. 79) 
a fost angajat în adâncime și a marcat după 
ce a driblat un fundaș advers. Cu scurt 

~ timp înainte de gol, Minerul a rămas în 
P inferioritate numerică, în urma eliminării 

căpitanului Csik, pentru două cartonașe gal
bene. „Ne-am apărat aproape perfect, astfel 

,, ^adversarii au avut numai două ocazii și 
’ £9șljea din faze fixe. Factorul decisiv în 
câștigarea jocului a fost experiența supe
rioară a jucătorilor noștri. Am știut exact 
când să ne apărăm și să închidem jocul și 
când să forțăm pe contraatac sau în ofen
sivă”, comenta Marin Tudorache.

■ Investițiile sponsori
lor nu au fost onorate 
de fotbaliști care au în
ceput cu un semieșec.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
clprian.niarinuttlnfonnmedia.ro

Deva - Sponsori competi
tivi, stadion de două stele, 
gazon impecabil, programe de 
meci atractive, stegulețe cu 
însemnele clubului, dar echi
pa de mâna a doua. Aceasta 
a fost „rețeta” cu care s-a pre
zentat Mureșul Deva la re
venirea în liga secundă, iar 
rezultatul a fost numai pe ju
mătate mulțumitor. Echipa 
pregătită de Gică Barbu a fost 
copleșită de emoții șl de miza 
jocului și nu a reușit decât o 
remiză, scor 1-1, cu FC Bihor, 
care a stricat sărbătoarea pe 
care o planificaseră oficialii 
clubului.
Reușite și... gafe

Jucătorii Mureșului au dat 
încă din start senzația că le 
cam tremură gleznele. S-a 
văzut clar că încercările pline 
de elan ale lui Bițiș (min. 2) 
și Lintaru (min. 5) care au 
tras la poartă sunt doar ten
tative de auto-încurajare și de

Poticneala jucătorilor- 
cheie

OTORS
FIRELOR

♦ Loviți de blestemele 
„victimelor"

Petroșani (C.M.) - Relele tratamente apli
cate jucătorilor care au culminat cu bătaia 
pe care doi angajați ai clubului i-au aplicat- 
ojucătorului Mihai Lungan s-au întors îm
potriva Jiului asemenea unor blesteme. E- 
chipa din Petroșani a avut în mână victoria 
în meciul din deplasare cu FC Târgoviște, 

| din prima etapă a Ligii a n-a, dar a scăpat 
două puncte printre degete, nereușind decât 
o remiză albă (0-0). „Am controlat întâlnirea 
de la un capăt la altul, am avut o sumede
nie de ocazii, dar parcă mingea nu a vrut 
să intre în poartă. Punctul culminant al 
ghinionului a fost în prima repriză, când 
Apetrei a ratat o lovitură de la 11 metri. în
cercăm să vedem însă partea plină a paha
rului, anume că am luat totuși un punct, și 
sperăm să recuperăm cât mai repede pena
lizarea de cinci puncte pentru neindeplini- 
rea baremului”, afirma Gheorghe Poenaru, 
antrenorului Jiului.

Jiul: Olteanu - Bădoiu, Pintilii, Dinu, Boboc 
- Răducioiu, Dăghici, M. Gheorghe, Roiu - 
Apetrei, Câmpeanu.

■ Antrenorul Mureșului 
pune semieșecul cu FC 
Bihor în cârca fotbaliș
tilor importanți.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
dpuunarkMitfilnfonwnMHa.ro

Deva - Gică Barbu, an: 
trenorul Mureșului, aprecia 
că semieșecul din partida cu 
FC Bihor a fost provocat de 
blocajul emoțional al jucă
torilor care au debutat în liga 
secundă și de prestația sub 
așteptări a jucătorilor-cheie ai 
echipei. „Nu am ce să repro
șez echipei din punctul de ve
dere al dorinței, angajamen
tului și dăruirii. Cred că nu 
am fost cu nimic inferiori ad
versarei, o echipă mult mai

Corvinul a pierdut meciul la Râmnicu Vâlcea

Leu a abandonat din nou
Hunedoara (C.M.) - Șirul ghinioanelor a 

continuat pentru pilotul hunedorean Mihai 
Leu și la Raliul „Țara Bârsei”, desfășurat în 

week-end la Brașov. Fostul 
campion mondial la box a 
abandonat din nou, aflându-se 
la a IV-a cursă din opt etape 
în care nu reușește să ajungă 
la linia de sosire. De altfel, 
Raliul Țara Bârsei s-a dovedit 
dificil pentru aproape jumă
tate dintre participanți, din

totalul de 50 de echipaje aflate la start, 24 
nereușind să ajungă la linia de sosire. „Am 
mers bine în primele șase probe speciale, la 
finalul cărora ocupam locul trei în clasa
mentul general. Totul s-a năruit în PS 7, 
când am lovit un cap de pod, impact în 
urma căruia s-a rupt un braț la mașină și 
nu am mai putut continua. Chiar dacă am 
abandonat, sunt mulțumit de cursă. în 
sfârșit, mașina a mers bine, reglajele au fost 
bone, iar eu am rulat cu curaj. Dacă nu ar 
fi fost eroarea din PS 7 care îmi aparține 
In totalitate, aș fi fost pe podium”, comenta 
9fihai Leu. Cursa a fost câștigată de echi
pajul Dan Gârtofan/Adrian Berghea (Subaru 
bnpreza STI)

■ Corvinul a cedat 0-1 
la Rm. Vâlcea, arătând 
că jocul echipei mai are 
nevoie de reglaje.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
dprian jnarln utfiinformmedla.ro

Hunedoara - Tactica strictă 
impusă de antrenorul Titi 
Alexoi și dorința de afirmare 
a tinerilor jucători din noua 
echipă a Corvinului au fost 
argumente insuficiente pen
tru un rezultat bun în meciul 
din prima etapă, din de
plasare, cu CSM Râmnicu 
Vâlcea. Jocul hunedorenilor a 
suferit din cauza lipsei de ex
periență și a emoțiilor, fiind 
evident că rezultatele bune 
din partidele amicale au fost 
înșelătoare și că mai sunt 
multe reglaje de făcut pentru 
ca echipa să fie competitivă.

Fotbaliștii de la Mureșul Deva nu au reușit să se impună în fața 
bihorenilor (Foto: T. Mânu)

eliberare de emoții. Când oas
peții și-au arătat colții prin 
Lukacs (min. 6) echipa de- 
veană s-a clătinat ca după un 
croșeu în barbă. Totuși, jocul 
avântat al devenilor a fost 
răsplătit în minutul 16 prin 
golul lui Vârtic. Avantajul de 
un gol putea fi dublat în min
utul 18, dar Vaida a fost tră
dat de lipsa de experiență și 
a ratat, deși a scăpat singur 
cu portarul. După aceste mo
mente reușite, Mureșul și-a 
arătat slăbiciunile. A fost în
tâi gafa lui Dosan care l-a 
scăpat pe Bucur, iar acesta i- 

experimentată. Ba din contră 
am avut mai multe ocazii 
decât ei, în contexul unui joc 
echilibrat. Nu am învins însă 
pentru că jucătorii aflați la 
debutul în liga secundă s-au 
blocat din cauza emoțiilor, iar 
cei care făceau diferența au 
jucat sub așteptări. Echipa a 
fost mult sub ce a arătat în 
jocurile de pregătire, iar 
jucătorii-cheie Bițiș, Lintaru, 
Vaida ori Dosan au jucat sub 
potențialul, lor. Nu spun că 
arbitrii ne-au furat, dar nu s- 
au ridicat la nivelul jocului”, 
afirma Gică Barbu, antre
norul devenilor. Tehnicianul 
bihorenilor, Gheorghe Sila
ghi, și-a felicitat jucătorii pen
tru ambiție. „Puteam câștiga, 
dar la fel de bine puteam 
pierde. Am avut noroc că am

Lipsa de experiență a dus la înfrângerea echipei Corvinul

F A^i

* ■*

Corvinul nu a fost vioara 
întâi a meciului și a fost 
învinsă (scor 0-1), dar a pier
dut cu demnitate și a avut 
momente în care a arătat că 
poate mai mult.

„Sunt supărat, pentru că 
echipa nu a reușit să respecte 

a pasat lui Lukacs care a în
scris, dar golul a fost anulat 
corect pe motiv de ofsaid. A 
urmat eroarea lui Pisoiu care 
i-a permis lui Opriceană să 
tragă periculos de la 18 metri, 
însă a salvat Rahoveanu. Pe 
urmă fundașii centrali au pus 
Mureșul la podea, pentru că 
nu l-au marcat strâns pe Gon- 
golea (min. 33), iar acesta a 
reluat cu capul în plasă din 
centrul careului lovitura libe
ră executată de Andor.

Repriza secundă a avut un 
scenariu invers. A început cu 
câteva acțiuni periculoase ale 

lnA'r XX’ I

.Arie 1
<- DEVZ.W

Conferința de presă cu antrenorii celor două echipe

reușit să egalăm repede după 
ce am primit golul. îi felicit 
pe jucătorii mei pentru mod

nici cinci la sută din ce am 
pregătit la antrenamente și 
am arătat în meciurile amica
le. Lipsa de experiență a mul
tor jucători, dar în special a 
fundașului stânga Blaga și a 
mijlocașului junior Danciu 
ne-a pus în mare dificultate 

ediipă 
oaspeților și s-a încheiat cu 
o dominare haotică pe final 
a devenilor. FC Bihor a ratat 
prin Lukacs (53) și Gongolea 
(54), iar Mureșul a forțat vic
toria în prelungiri, dar nu a 
avut nici forță, nici luciditate 
să marcheze.

Mureșul Deva - FC Bihor 1- 
1

Stadion: Cetate, Teren - 
impecabil;

Spectatori - 1.200. Timp - 
călduros.

Au marcat: 1-0, Vîrtic, (min. 
16) a șutat imparabil din 
careu o minge respinsă de 
portarul advers; 1-1, Gongolea 
(min. 33) a reluat cu capul de 
la 10-11 metri peste portar o 
centrare dintr-o lovitură 
liberă executată de Andor.

Mureșul: Rahoveanu 
Dosan, Cireș, Vaida, Vârtic - 
Sava, Baciu (69 Bunea), Bițiș, 
Pisoiu - Păcurar (63 Șzemel- 
ly), Lintaru (74 Coman). An
trenor - Gică Barbu. ,

FC Bihor: Lipitor - Andor 
(63 Florea), Muscă, Gongolea, 
Lorincz - Opriceană, Târcă, 
Mihu, Bucur - Lukacs (88 
Radu), Săndulescu (63 A. 
Achim). Antrenor - Gheorghe 
Silaghi.

MOTt

ul cum au luptat în teren, în 
ciuda căldurii insuportabile”, 
comenta Silaghi.

pe flancul stâng, zonă din ca
re s-a și marcat golul gazde
lor (Boroiban, min. 20). Sunt 
obligat să caut noi soluții, noi 
formule de echipă, noi jucă
tori pentru a acoperi postu
rile deficitare. Totuși, să nu 
se înțeleagă că jocul a fost la 
discreția echipei din Vâlcea și 
că noi nu am dat o replică 
onorabilă. în plus, la final, 
vâlcenii au tras de timp, pen
tru a-și păstra avantajul, iar 
la conferința de presă an
trenorul lor, Marian Bondrea, 
aprecia că au avut un meci 
greu”, comenta Titi Alexoi, 
antrenorul Corvinului.

Corvinul: Pascal - Guinea, 
Hațegan, Irina, Blaga (45 
Ungureanu) - Vișan, Găman, 
Pavel (57 Duralia), Danciu - 
R. Cristian (75 B. Nicolae), 
Fotescu.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei I: Liberty Oradea - FC Argeș Pitești 2-1; FC 
Drobeta Turnu-Severin - Gaz Metan Mediaș 3-2; FCM Reșița - Industria 

Sârmei Câmpia Turzii 0-3; CSM Râmnicu Vâlcea - Corvinul Hunedoara 1 -0; 

Arieșul Turda - Unirea Alba lulla 0-0; FC Caracal - Poli Știința II Timișoara 

1-1; FCM Târgoviște - Jiul Petroșani 0-0; CFR Timișoara - Minerul Lupeni 0- 

1; Mureșul Deva - FC Bihor Oradea 1-1.

Etapa a ll-a, sâmbătâ, 1 septembrie: Minerul Lupeni - Mureșul Deva; FC 

Bihor Oradea - Liberty Oradea; FC Argeș - FC Drobeta Turnu Severin; Jiul 
Petroșani - FC Caracal; Poli II Timișoara - FC CFR Timișoara; Unirea Alba iulia 

SA - FC Târgoviște; Corvinul 2005 Hunedoara - Arieșu Turda; IS Cîmpia Turzii 
- CSM Râmnicu Vâlcea; Gaz Metan Mediaș - FCM Reșița.

I _____________ .______________>

Cursa directa = 
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• Pariu. Mijlocașul echipei Bayern Mun- 
chen, Bastian Schweinsteiger, este obligat 
si poarte ojâ neagră pe unghiile de la o 
mâi* până când va marca primul său gol

i campionatul Germaniei. Internaționalul 
german a dezvăluit că acesta este rezul
tatul unui pariu pierdut în fața logodnicei 
sale. (MF)

• Accidentare. Fundașul francez al echi
pei Lazio Roma, Mobido Diakite, și-a frac
turat tibia dreaptă în partida de pe teren 
propriu cu AG Torino, scor 2-2, în prima 
etapă din Seria A, și nu va juca în meciul 
cu Dinamo București, din manșa secundă 
a turului trei preliminar al Ligii Campio
nilor. (MF)

Titular la Rimini
Buourești (MF) - Mij

locașul Sorin Paraschiv 
a fost> titular la Rimini 
in meciul său de debut 
In ligă a Il-a a campio
natului Italiei, încheiat 
la egalitate, scor 0-0, sâm
bătă, în deplasare cu Bo
logna. Paraschiv a fost 
înlocuit în minutul 67, 
cu Bravo. Tot în runda 
inaugurală din Seria B, 
Bogdan Pătrașcu a fost 
integralist la Piacenza în 
partida pierdută, în de
plasare, cu scorul de 1-4, 
în fața formației Ascoli.

Pavel, calificat
New York (MF) - Te- 

nismanul Andrei Pavel 
s-a calificat, duminică, 
pe tabloul principal la 
US Open, ultimul turneu 
de Grand Slam al anu
lui, a anunțat site-ul ofi
cial al competiției.

Pavel, cap de serie nu
mărul 3 în calificări, l-a 
învins, în ultimul tur, 
cu scorul de 7-5, 6-4, pe 
slovacul Lukas Lacko și 
va juca, în runda inau
gurală, cu germanul Do
minik Meffert. Dacă va 
trece de Meffert, Pavel îl 
va întâlni, în turul doi, 
pe învingătorul partidei 
dintre belgianul Kristof 
Vliegfen și croatul Ivan 
Ljublcici, cap de serie 
numărul 12.

Steaua (Foto: FAN)

Autocar de 
milioane 
București (MF) - La 
60 de ani de la dis

putarea primului 
meci în campionat, 

cu Dermata Cluj, 
Steaua a făcut o 

achiziție de milioane. 

Dacă în 1947 echipa 

militară a parcurs 

drumul pe jos pentru 

a juca, în 2007 echi
pa beneficiază de 

confortul unui vehi
cul de 400.000 de 

euro. Autocarul a 

fost realizat la Bar
celona șl este unul 

personalizat. Are 34 

de fotolii din piele, 

monitoare tv, frigider 

și o canapea circu
lară. în plus, orice 

mișcare din interior 

este supravegheată 

printr-un sistem vi
deo cu circuit închis. 

Gigi Becali a ținut 

morțiș la imprimarea 

semnului crucii, în 

timp ce pe spatele 

mașinii sunt dese

nate trofeele 

câștigate de Steaua.

Românii
■ Atleții români partici
pant! la Osaka la CM de 
Ateltism s-au calificat în 
tururile superioare.

Osaka (MF) - Atleta Cristi
na Casandra s-a calificat, sâm
bătă, în finala probei de 3.000 
de metri obstacole din cadrul 
Campionatelor Mondiale ce se 
desfășoară la Osaka, cu pri
mul rezultat, în timp ce Ancu- 
ța Bobocel a ratat accederea 
în finală, informează site-ul 
oficial al competiției. Cristina 
Casandra a alergat în cea de- 
a treia serie de calificări și a 
fost cronometrată cu timpul 
de 9 minute, 29 de secunde și 
39 de sutimi, în timp ce An- 
cuța Bobocel, care a concurat 
în cea de-a doua serie, s-a cla
sat a șaptea, cu timpul de 9 
minute, 53 de secunde și 44 de 
sutimi. Finala competiției va 
avea loc luni după-amiază.
Calificare

în proba feminină de 800 de 
metri, Liliana Popescu s-a 
clasat pe locul trei în seria a 
patra, cu timpul de 2:00.73, și 
s-a calificat în semifinalele ce

Juventus Torino a obținut, sâmbătă, o victorie cate
gorică. scor 5-1, în meciul de pe teren propriu cu Livor
no, primul disputat de fosta campioană a Italiei în Seria 
A, după un an de absență, în prima etapă din campionat.

(Fota EPA)

Niculae din nou la Rapid?
București (MF) - Copos vrea să-l readu

că la Rapid pe Daniel Niculae, care nu s-a 
acomodat cu rigorile campionatului francez, 
în primele patru etape din campionat, Nico 
nu a evoluat decât un singur meci ca titu
lar, în celelalte trei intrând pe parcurs, 
lucru care l-a nemulțumit pe internaționalul 
român. „Am discutat pentru Daniel Niculae. 
El reprezintă spiritul Rapidului cu adevărat, 
nici Ganea, nici un alt jucător nu este atât 
de iubit cum este Nico în Giulești. Cred că 
în zilele următoare vom reuși să finalizăm 
pegocierile, iar Nico va îmbrăca din nou 
tricoul vișiniu", a declarat Copos. Un 
impediment în realizarea transferului lui 
Niculae în Giulești, este faptul că francezii 
ftu vor să suporte nici o parte din salariul 
jucătorului, unul destul de consistent.

Gârtofan a
București (MF) - Echipajul 

Dan Gârtofan/Adrian Berghea 
(Subaru Impreza STI) a câș
tigat, sâmbătă, raliul Țara Bâr- 
sei, ce s-a desfășurat la Bra
șov, cei doi devansând mași
nile pe care au concurat Mar
co Tempesta/Dorin Pulpea și 
Bogdan Marișca/Sebastian Itu.

Echipajul Gârtofan/Berghea 
a fost cronometrat cu timpul 
de o oră, 15 minute, 14 secun
de și 9 sutimi, cei doi fiind 
urmați, la 12 secunde și 9 zec
imi de Tempesta/Lupea, și la 
3 minute, 28 de secunde și 2 
zecimi, de echipajul Mariș- 
ca/Itu.

Clasamentul general al rali
ului Țara Bârsei: 1. Dan Gâr- 
tofan/Adrian Berghea (1:15.4,9), 
2. Marco Tempesta/Dorin Pul
pea (1:15.27,8), 3. Bogdan Ma-

Montain-bike în Pirînei
București (MF) - Intrați în 

linie dreaptă cu pregătirile 
pentru Cupa Mondială din 
Franța, „Stejarii" s-au luptat 
cu pantele de mountain-bike, 
care au cuprins atât coborâri 
abrupte, cât și un urcuș la 
1.500 de metri. Nu toate bici
cletele au rezistat însă greută
ții rugbyștilor români. Căpita
nul Socol a abandonat la jumă
tatea cursei de mountain-bike 
și a continuat traseul în aler
gare. Primul adversar al tri
colorilor de la Mondiale, Ita
lia, a fost studiat de elevii lui 
Robert Antonin în meciul-test 
cu Irlanda, pierdut aseară cu 
scorul de 23-20.

Campionatele Mondiale de Atletism - Osaka 2007. (Foto: epa)

vor avea loc duminică la 
prânz. Cealaltă româncă par
ticipantă în această probă, 
Mihaela Stăncescu-Neacșu, a 
ratat calificarea, clasându-se 
pe poziția a patra în prima 
serie, cu timpul de 2:01.08. 
Sportivul Gosmin Sorescu a 
ratat calificarea în finală la 
aruncarea ciocanului, după ce 
s-a clasat pe poziția a 11-a în 

câștigat in Țara Bârsei

Gârtofan, la Start. (Foto: Camelia Giuca)

rișca/Sebastian Itu (1:18.43,1). 
Clasament clasa N: 1. Dan Gâr
tofan/Adrian Berghea (1:15.4,9), 
2. Marco Tempesta/Dorin Pul
pea (1:15.27,8), 3. Bogdan Ma
rișca/Sebastian Itu (1:18.43,1).

Din totalul de 50 de echipa
je care s-au aliniat la startul 

Felipe Massa a câștigat G.P.-ul Turciei, fiind urmat de coechipierul său de la Fer
rari, Kimi Raikkonen. Fernando Alonso a terminat pe trei, Heidfeld pe patru, iar Hamil
ton pe locul cinci. (Fota KPA)

grupa B, cu un rezultat de 
71,49 de metri. Atletul Mari
an Oprea nu a luat startul în 
calificările probei de triplu 
salt, cauzele renunțării sale 
nefiind cunoscute. în proba 
de 100 de metri masculin, Flo
rin Suciu a ocupat ultima po
ziție în seria a treia a sfertu
rilor de finală, cu timpul de 
10 secunde și 41 de sutimi,

Câștigătoarea Supercupei
Cipru (MF) - Formația Anor- 

thosis Famagusta, adversara 
echipei CFR Cluj în turul doi 
preliminar al Cupei UEFA, a 
câștigat, sâmbătă, Supercupa 
Ciprului, după ce s-a impus 
cu scorul de 2-1, în fața cam
pioanei APOEL Nicosia. Pen
tru Anorthosis au marcat Boa- 
ventura '17 și Nicolaou '59, iar 
APOEL, formație la care fun
dașul Daniel Florea a jucat 
până în minutul 57, a redus 
din diferență prin Pinto, în 
minutul 67.

în minutul 30, Anorthosis a 
rămas în inferioritate nume
rică, Boaventura fiind elimi
nat.

Antrenorul formației Anor
thosis, georgianul Teimur Keț- 

raliului Țara Bârsei, a opta 
etapă a Campionatului de Ra
liuri al României, 24 au aban
donat.

Următoarea etapă, a 9-a, este 
Raliul „Avram Iancu", ce se 
va disputa la Cluj-Napoca, în 
perioada 21-22 septembrie. 

ratând calificarea. Ionela Târ
lea s-a calificat, duminică, cu 
timpul de 51 de secunde și 59 
de sutimi, în turul doi al seri
ilor la 400 metri din cadrul 
Campionatelor Mondiale de la 
Osaka. Mircea Bogdan a ratat 
calificarea în finala probei de 
3.000 metri obstacole cu tim
pul de opt minute, 30 de se
cunde și șapte sutimi.

baia, a folosit, în meciul cu 
APOEL, următorii jucători: 
75. Beqaj - 7. Poursaitidis (40. 
Loureiro '77),- 24. Konstanti- 
nou, 4. Katsavakis (3. Lambrou 
'56), 50. Loumpoutis - 5. Nico
laou. 12. Tripotseris, 20. La
ban - 18. Belici, 88. Boaven
tura, 9. Sosin (36. Zlogar '56). 
Meciul tur dintre CFR Cluj și 
Anorthosis, disputat în Româ
nia, a fost câștigat de ciprioți, i 
cu scorul de 3-1.

Returul este programat joi, 
30 august a.c., la Famagusta, 
la ora 20.00, și va fi arbitrat 
de o brigadă din Anglia, for
mată din Michael Leslie Dean 
(central), Gavin Ward, Mo Ma- 
tadar (asistenți) și Lee Ste
phen Mason (rezervă).

Câștigătoare la 
puncte

București (MF) - Echi
pa națională de baschet 
masculin a României a 
învins, sâmbătă, în depla
sare, cu scorul de 68-&’ 
(30-40), reprezentativa Ci
prului, într-un meci con
tând pentru grupa A a 
Campionatului European, 
Divizia B. Jucătorii an
trenați de Liviu Călin au 
reușit să întoarcă soar
ta meciului în minutul 
25, când fundașul Paul 
Helcioiu a egalat printr-o 
aruncare de la trei punc
te. Ciprioții dominaseră 
până atunci, chiar și la 
zece puncte diferență, a- 
vând la pauză un avan
taj confortabil (40-30).
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Felicitări (67) imo
• Azi, 27 august scțrTțxi noștri părinți loan 
și Lucretia din Bârsău sărbătoresc 35 de ani 
de la căsătoria lor. Noi, fiicele Daniela și 

! Maria rugăm pe bunul Dumnezeu să le 
I dăruiască multă sănătate și mulți ani 
i fericiți împreună (1/2L08)

Vând ap. 2 camere (03)
• amenajat, Deva, zona Dacia, preț 80.000 lei. Tel. 
0745/253413. (T)

• Deva, Aleea Romanilor, etaj 3, semideco-
.mandate, cu îmbunătățiri, preț 95,000 lei, 

I negociabil. Relații la tel. 0723/382020. 
1 (11/23.08)

I----------------------- —-----------------------------------------
• irgent, semidecomandate, ultracentral,

i 1 Decembrie, Deva, etaj 2, foarte bine 
întreținut, ocupabil imediat, preț 46.000 
euro, negociabil; merită văzut. Tel. 
0745/888619.(7/23.08)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, pereți 
| izolați, centrală termică, geamuri 

termopan, dotări modeme, complet 
mobilat Relații latel.0720/005452. (4/24JJ8)

Vând case, vile (13)

• Proprietar, vând urgent casă tip vilă, 
aparținând de Deva, finisată la cheie, 
construcție 2007,6 camere, 3 băi, living, 
bucătărie, garaj dublu, bed, balcon, terasă 
60 mp, st 530 mp, fs 22 m, preț 1554)00 etip. 
Tel, 0723/025015. (10/20.08)

I • vilă în duplex, sc 350 mp, D+P+l, Deva, 
construcție nouă, două livinguri, două băi. 
bucătărie, două dormitoare, terasă 
acoperită. Tel. 0768/340262. (10/16.08)

• casă, 4 camere, hol, baie, anexe, centrală 
termică, curte, în Simeria, preț negociabil. Tel. 
0721/368799. (T)
• văâ P+l și teren 4500 mp, zona Săcărămb, preț 
convenabil. Tel. 0745/253413. (T)
• Deva, zona Dorobanți, 3 camere plus living, 2 
băi, bucătărie, hol, centrală termică, termopane, 
amenajată occidental, 1050 mp teren, 155.000 
euro. TeL 0722/564004. (Al)
• casă, 3 camere, living, hol, baie, bucătărie, 
termopane, centrală termică, grădină. 1050 mp, 
zona Dorobanți, preț 150.000 euro. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

Vând case de vacanță (15)
• cabană P+l, cu 600 mp teren aferent zona 
Râu Mare Retezat Tel. 0744/515484. (T)
• casă de vacanță, P+l, cu terasă, în stațiunea 
Geoagiu-Băi. Relații tel. 241044 după ora 17. (T)

Vând case la țară (17)

• casă cu anexe gospodărești și 5 ha teren, 
în satul Ohaba, comuna Lăpugiu de Jos. Tei. 
0726/422054. (12/23.08)

• casă cu anexe, în satul Sibișel. Relații la tel. 
0740/241387,0740/231451. (T)

Vând garsoniere (19)
• garsonieră 2 camere, etaj 1, zona Dada, preț
72.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)

Vând terenuri (21)
• două loturi teren intravilan, Deva, Viilor, 550 
mp. 2100 rrfp, preț 30 euro mp. Tel. 0745/253413. 
(T)

• loc de casă. 40 ari, intravilan, la șosea; 80 
ari teren pentru construcție; casă de 
vacanță la 100 m de șosea; 120 ha pădue; 
1,8 ha fânaț; Certeju de Sus, prețul 
Pieței. Tel. 0254/770887, 0749/063432. 
(3005494/21.06)

• intravilan și extravilan în Deva Relații la tel. 
217226,225072. (T)

Imobile chirii (29)
• ofer spre . închiriere garsonieră în Deva, 
deosebită mobilată pentru pretențioși. Tel. 
0744/603581. (T)

• ofer spre închiriere hală industrială 700 
mp, situată în Brad, construcție nouă acces 
DN, birouri 90 mp, instalat utilități. Relații la 
tel. 0728/078090. (7/31.07)

_________________________________________ _
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva 
B-dul 22 Decembrie, zona Biserica Ceangăi, în 
vilă etaj 1,65 mp, toate utilitățile, pentru birouri, 
preț 350 euro, negociabil. Tel. 0722/845790, 
234235.(T)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 Berlină motor RK, vopsită și 
cutie viteze Renault 18. Tel. 0724/967855. (T)
• vând Dada Logan, 2005,60.000 km, climă ABS, 
CD, 1600 cmc, gri-metal izat, 6.000 euro, inf. latei. 
0745/253413. (T)

• vând Logan Laureat, 1.4, albastru-Egee, 
af 2005, 45.000 km, preț 6000 euro. Tel. 
0744/377775. (6/24.08)

Auto străine (37)

• vând irgent Renault Megane, af 2003,1,9 DCi, 
full-option, 90.000 km, unic proprietar, foarte 
bine întreținut, preț 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/202128,0741/224000.(T)

Piese, accesorii (42)
• vând 2 cauciucuri complete cu jante și 
camere, dimensiuni 16,9/30, preț promotional și 
2 cauciucuri noi de 900/20. Tel. 0743/693027, 
seara (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând măsuță Clavecin (pian vechi) destinată 
și pentru orgă șl băncuță pian reglabilă pe 
înălțime; piese clasice vechi Germania preț 
convenabil. Tel. 0751/886337,0724/941393. (T)

• vând mobilă de bucătărie albă mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haine noi, Italia, cu etichetă 173 perechi 
blugi, 35 geci fete și băieți, sacouri, bluze, fuste, 
rochii etc.; numai en gros Tel. 0723/455092. (T)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând legume, preț negociabil; se asigură 
transportul. Tel. 0726/434097. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Trif Loredana Alina Se declară nul. (7/24D8)

Prestări servicii (72)
• taddricz nașinâ frigorifică pentru nunți Tel. 
0740/420521. (T)

• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania Portugalia Anglia Belgia Olanda 
Franța Germania italia &eda Tel 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm operator jocuri de noroc - barman 
pentru punct de lucru Orăștie. Relații la tel. 
0722/712165. (3/2408)

• angajim șoferi, categoriile D și Dl, mecanic 
auto, cu experiența necesară; oferim salariu 
atractiv. Relații la teL 0720/005452,0254/231394. 
(4/24.08)

• cast cameristă. femeie pentru menaj, femeie 
care știe și ii place să calce, cuexperiență și seri
ozitate, vârsta maximă 45 de ani. Ofer carte de 
muncă, salariu atractiv, 8 ore pe zi, centru Deva. 
Tel. 0721/661572. (3/22.08)

• administrator, Orăștie. 1 posti data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• agent comertial Deva, 3 posturi, data limită 
26.08 Tel. 213244, orele 9-16

• agent comereaL Hunedoara. 1 post, data 
limită 3008, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele9-16

• agent ceara tivi, Orăștie, 1 posti data limită 
3108. TeL 213244, orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Deva. 7 posturi, data limită 3108. Tei. 
213244, orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Hunedoara, 3 posturi, data limită 
3108. TeL 213244, orele 9-16.

• agent de pază în incinte. Deva, 2 posturi, data 
limită 3108. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• agent de pază în incinte, Deva, 4 posturi, data 
limită 609. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• agent vânzări, Hunedoara. 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• ajutor ospătar, Hațeg, 1 posti data limită 3008 
Tel. 213244, orele 9-16

• ambalator mânui, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244. orele 9 -18

• ambalator manaL Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -18

• ambalator manual. Hunedoara, 44 posturi, 
data limită 30.09., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16

• angajăm automacaragi. Tel. 0752-162-536.

• angajăm coniecționer coroane și jerbe; soli
ei tanți I trebuie să posede permis de conducere; 
oferim salariu atractiv; condiții de muncă foarte 
bune. Tel. 0254/212864. (4/23.08)

• angajăm operator jocuri de noroc - barman 
pentru punct de lucru Orăștie. Relații la tel. 
0722/712165.(3/24.08)

• angajăm vânzătoare pentru magazin 
alimentar. Tel. 0722/307874. (5/21.08)

• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• asistent medical fizioterapie, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• asistent medical generalist, Brad, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244, Orele 9 ■ 16

SC RELAD PHARMA
Angajează agent vânzări

Cerințe:
■ capacitate de organizare, dinamism, 

inițiativă, spirit de echipă
■ experiența in domeniu constituie avantaj 

Cei care se regăsesc în profilui descris mai sus 
sunt rugați să trimită CV-ul și o scrisoare de 

intenție până la data de 30 august oe fax: 
0269.233100. sau e~?J: sb secretara ar

• mita* * antal generalist, Brad, 2 posturi, 
data limită 4.09, concurs în 4.09. Tel. 213244, 
oreie9-16

• asistent metal generalist, Deva, 1 post data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• asistent metical generalist, Hunedoara. 1 
post, data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• asistent medical generalist, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• asistent medical generalist, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16

• asistent medical generalist, Petroșani, 2 
posturi, data limită 4.09., concurs în 4.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• asistent metal generalist, Vulcan, 1 post, 
data limită 3.09. Tel. 213244, orele 9 • 16

• asistent sodaL Hunedoara. 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16

• barman, Brad, 1 posti data limită 30.09. Tel. 
213244, orele 9-16

• barman, Brad. 5 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

• barman, Deva, 1 post, data limită 9.09. TeL 
213244, orele 9-16.

• barman, Deva, 3 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-16

• barman, Deva, 5 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16

• vând Dada 1310, af 1991 cu 5 trepte de viteză 
închidere centralizată radiocasetofon, stare 

bună de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0720/042951.(T)

• vând Dada 1310 Berlină motor RK, vopsită și 
cutie viteze Renault 18. Tel. 0724/967855. (D

• vând Dada Logan, 2005,60.000 km, climă ABS, 
CD, 1600 cmc, gri metalizat, 6.000 euro, inf. la tel. 
0745/253413. fT)

• vând Opri Corsa C. af 2002,914J00 km, recent 
adus “cecateT. Euro 4, preț 5000 eiro. TeL 
37H-SS2. T.

■ barman, Hațeg. 1 post, data limită 15D9. Tel. 
213244, orele 9-16.

• barman, Hunedoara, 1 post, data I imită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16

• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 9.09. 
Tel. 213244, orele 9-16

• barman, Orăștie, 1 posti data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16

• betonist, Deva, 2 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16

• brancarta, Hunedoara, 1 posti data limită 
31.06 Tel. 213244, orele 9-16

• brutar, Brad, 3 posturi, data limită 304)9. Tel. 
213244, orele 9-16

• brutar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
TeL 213244, orele 9-16

• brutar, Hunedoara, 5 posturi, data limită 3110. 
Tel. 213244, orele 9-16

• brutar, Orăștie. 1 post, data limită 3L08 Tel. 
213244, orele 9-16

• bucătar, Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244, orele 9-16

• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 9D9. Tel. 
213244, orele 9-16

• cabrata, Hmedoara, 1 posti data limită 3L08 
TeL 213244, orele 9-16

• cameristă tatei, Deva, 3 posturi, data limită 
30D8 TeL 213244, orele 9-16

■ cuauMt total Orăștie, 1 post, data limită 
3L08 TeL 213244, orele 9-16

• carauqjer, Mrațrai, 1 post, data limită 
15J9. TeL 213244, orele 9-16

■ caut cuuafată. femeie pentru menaj, femeie 
care știe și îi place să calce, cu experiență și seri
ozitate, vârsta maximă 45 de ani Ofer carte de 
muncă, salariu atractiv, 8 ore pe zi, centru Deva. 
Tei. 0721/661572. (3/22.08)

• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 3 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

i:

(106756)

• coafor, Huudoara. 2 posturi, data limită 15.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• coafor, Hunedoara 3 posturi, data limită 20.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• corrtecțtontr articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16

• confecțloner-asaniNor articole din textile, 
Călan, 7 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confecțkmer-asamblor articole din textile, 
Deva 60 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confecțione nblor articole din textile, 
Hațeg, 11 posturi, data limită 9.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.

■ vonfecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara 2 postun, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

• contecționer-asamNor articole din textile, 
Hunedoara 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.

Suntem
numărul 1

în

Noua SkodaFabia Love at first drive

AutoCora

• conftcțkmr-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 15.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționai aiamlNoi articole din textile. 
Hunedoara 65 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,orele9-16.
• confocțfona-aiainbloi articole din textile, 
Petroșani, 6 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244, 
orele9-18

• contecponer cablaje auto, Brad, 5 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• conivcțtonar cablaje auto, Deva 38 posturi, 
data limită 3L08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ordecțiomr cablaje auto, Orăștie, 30 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• cudncționer gem dublu termoizolator, Hune
doara 3 posturi, data limită 3L08. Tel. 213244, 
oreie9-16

• cudvcpomr gem dublu termoizolator. 
Petroșani 5 posturi, data limită 15D9. TeL 213244, 
orele9-16

• cozriecționer lenjerie după comandă. Brad, 99 
posturi, data limită 3L08 TeL 213244, orele 9-16.

• carata btstațB piilice, Deva 1 posti data 
limită 31.08, operare PC TeL 213244, orele9-16

• carata juriflc, Deva 3 posturi, data limită 
3L08, operare PC TeL 213244, orele 9-16

■ ouMB, Deva, 1 post data limită 3L0& TeL 
213244, orele 9-16.
• ontaN, Hraudrara, 1 posti data limită 3108. 
TeL 213244, orele 9-16.

• axitaM, Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

județul 
Hunedoara!

’ Horea 
Cetate^

NOU! NOU! M

PARCHET LAMINAT 7 mm
{trafic intens)

16,5 ROM/MP
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Căutăm urgent,
manager cu experiență

pentru conducerea parcului Industrial RGI da la Orăștie, 
județul Hunedoara, vorbitor fluent de limba englezi >1 
cunoștințe solide de PC.
Relații și CV la 021.326.31.72 sau 021.322.57.86.

(108687)

• contabil. Petroșani, 1 post, data limită 1.09. Tel. 
;J244. orele 9-16

• contabil-șef. Hunedoara, 1 post, data limită 

31.0S. Tel. 213244, orele 9-16.

• cortiânitor, Orăștie, 1. post, data limită 31.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

• cosmetician, Hunedoara, 3 posturi, data limită 

2C.09.Tel.213244,orele9-16. ..

• croitor confecții industriale din blană, Orăștie,
4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 

16.

• croitor, Hunedoara, 20 posturi, data limită 

10.09. Tel. 213244. orele 9 • 16.

• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 19 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 

erele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
costuri, data limită30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

IJMĂ ÎN AFACERI

Societate Comercială angajează:
'conducător auto tiu
Cerințe:
- vârsta maximă 40 de ani'
■ posesor permis conduce®: 8, C,E;
•studii medii.
Seoferâ:
• wieivH SCfWUj *

■saiâMltaiU! e», 
inteieMâi

CV- urile se transmit la fax nr: 0740.034.401 
sau pe email: mca@deva.rdsnet.ro. !

INSTALARE ANTENE SATELIT

ULTIMA GENERAȚIE DE TELEVIZIUNE DIGITALA 
GRATUITAi >

Cu&toctle» po 2 ani: fol O St® «ti GRATUIT r«c«ptorui »l antene 
pentru un contract 3 nnil

Ba»n4»fică<v<i GRATUIT d« Instatar» standard ai uuturlxatA BOOM

Gabriel Drăgan
ORANGE 0748 161 908

VODAFONE 0723 975 479
COSMOTE 0767 279 897

(108536)

'.fCEA MAI BUNĂ OFERTĂ DIN JUDEȚ !!!

rola tiillalteljț

ră oferă prin florăriile din:
e SIMBRIA.

Hs lan er.7 (Gară

• DEVA, Str. 22 

Brrrabrir, bU, 

parter (liejă Banca 

TransAvania)

• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 14 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.

• Deselor SA Deva, str. Săntuhalm nr. 3 (lângă 
Macon), tel. 231070, angajează muncitori cali
ficați și necalificați în domeniul prelucrării 
lemnului. (6/23.08)

e director, director adjunct, Hunedoara, 1 post 
data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• director sucursală șl asimilați, Brad, 1 post 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• rflrector tehnic, Petroșani, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• dispecer, Brad, 15 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16
• dispecer, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, Orele 9 -16.

e dnilblst Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9 -16,

o dulgher, Deva, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

' ------------

III■a 11 w ■ rar V BB ■ I 
închirieri auto 
începând | 
de la prețul de~

68 de lei
Fard TVA

• AtAa >■«. 2 posbri. data limită 3UB TeL 
213244, orele 9-16.
• Attfe. Bwk 2 posturi data limită 3L06 Tel. 
213244, orele 9-16
• BiRM, Huadan, 1 post data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• dutfnr, Hinadoara, 1 post data limită 30.09.
Tel. 213244, orele 9-16.

• dulgher, Hunadoaia, 5 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• dulgtier.Peiroșani 3 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele9-16.

• duighewMtaurator, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16

• dulgher-rostaurator, Lupenl, 5 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• dulglMNNtauntor, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• educatoare, Deva, 1 post, data limită 1XB. Tel. 
213244, orele 9-16.

• ekctrtcian auto, Brad, 1 post data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16,

• electrician auto, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30.0& Tel. 213244, orele 9-16.

• otoctridan do întreținere șl reparații, Brad, 1 
post data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

o etocMdan do întreținere șl reparații, Deva 1 
post data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician do întreținere șl reparații, Hune
doara 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• dectfdan do întreținere șl reparații, Hune
doara 5 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• doctridin de întreținere șl reparații, Lupeni, 
2 posturi, data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.

• oMMende mină, Orăștlalpost data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• electrician echipamente electrice șl ener
getice, Vulcan, 1 post data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9 -16

• ratata și auditor de mediu, Petrlla, 1 post, 
data limită 1.09„ perioadă determinată Tel. 
213244, orele9-16.

• Mor poștal, Petrlla 1 post data limită 1.09.
Tel. 213244, orele 9-16.

• feianțar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9 -16.

• faianțai, Don, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9 -16

• faianțai, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
10.09. Tel. 213244, orele 9 -16

• Weițar, lupeni, 10 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• laaonator produse ceramice, Deva 4 posturi, 
data limită 20.09. Tel. 213244, orele 9 • 16

• Mele do serviciu, Călan, 1 post data limită 
8.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Mele de serviciu, Orăștie, 1 post data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Mele de serviciu, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 154». Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• flerar-betonlst Călan, 3 posturi, data limită 
13.09. Tel. 213244, orele 9 -16,

• IMrMonM, Călan, 3 posturi, data limită 
1348. Tei 213244, orele 9-16

• fierarbetontet, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 314)8. Tel. 213244, orele 9 • 16

• HerarMonlst Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16

• frezor udraraol, Orăștie, 2 posturi, data limită 
31.06 Tel. 213244, orele 9-16

• MgoriMet*nd,lpostdatalimltă30.09.Tel.  
213244, orele 9-16

• «te, Brad, 1 post, data limită 31.06 Tel. 
213244, orele 9-16

• ktaer, HurndOM, 1 post, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16

• funcționar admHstrativ, orăștie, 1 post, data 
limită 31.06 Tel. 213244, orele 9 -16

• funcționar economic, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• gatarirt la tăiat bușteni, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.06 Tel. 213244, orele 9 -16

• gcstionincustode sală, Orăștie, 1 post, data 
limită 314». Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• gestionar dapozA Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.09. Tel. 213244, orele 9 -16

• gestionar depozit, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• gunoier, Lupenl, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16

• kiflnntari. Hunedoara, 1 post, data limită 

31.06 Tel. 213244, orele 9-16

• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Călan, 1 post, data limită 31.06 Tel. 213244, 
orele 9-16

• Inginer construcțB civile, industriale șl agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16

• Ingtoer de cercetare în hortlcultură. Deva, 1 

post, data limită 609. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer ecolog, Deva, 1 post, data limită 15.09. 
Tel. 213244, orele 9-16

• Inginer electroenergetică Orăștie, 2 posturi, 
data limită 31.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• Inginer etectroemrgetlcă, Petroșani, 1 post 
dața limită 31.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• Inginer Instalații pentru construcții, Deva, 1 

post data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 -16.

• Inginer mecanic, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.06 Tel. 213244, orele 9 -16

• inginer preparator minier, Hunedoara, 1 post 
data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 -16

• Ingher producție, Petrila, 1 post data limită 
1.09. Tel. 213244, orele 9-16

• inglmr-șef construcții, Petroșani, 1 post data 

limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer MDe, pielărie, Orăștie, 1 post, data 

limită 31.06 Tel. 213244, orele 9 -16

• Irepector protecția muncii. Hunedoara, 1 post 
data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16

• instalator apă, canal. Vulcan, 1 post, data 

limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 -16.

• Instalator încălzire centrală și gaze, Brad, 1 
post data limită 3009. Tel. 213244, orele 9 -16.

• btetatatar bicăirire centrală și gaze, Deva, 1 

post data limită 2609. Tel. 213244, orele 9 -16

• telteir Instotețl tehnico-sanitare și de 

gaze, Htmedoara, 10 posturi, data limită 31.06 
TeL 213244. orele 9-16

In exclusivitate celebra tămOdultoaro șl 
clarvizltoara Natalia, care lucraazd eu 
magia elbâ, sa aM la Deva pentru a-l 
ajute pe cel care au probleme.

Elona, din Dovo: mulțumesc d-nei Natalia 

pentru că m-e vindecat do durerile pe care 

te aveam In tot corpul-
Andrei: aduc mulțumiri d-nol Natella pentru 

că m-a ajutat ol mă împac cu aoțta mea.
“Ihstte: mulțumesc-d-ne! Natalia pentru 

că m-a a|utit al fiu o persoană Iubiți.

Marla: mulțumesc d-nal Natella pentru că 

mi-a dezlegat fiul de farmecele pe care le avea.

tai Natala Mato molva orice tel de orobiomă. urvesev '^virw V’nrv rrav wv mwvvr^w» 

T»k 0723,871253,0748,579041. (106756)

• Instalator Instalații tehnico-sanitare șl de 
gaze, Hunedoara, 4 posturi, data limită 30.09. Tel, 
213244, orele 9-16

o Incăreător-descărcător, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Produsul Prematrol este un supliment 
alimentar fabricat în SUA, care oferă ajutor 
natural împotriva ejaculării precoce prin: 
-întârzierea ejaculării
- Susținerea activității sexuale de lungă durată
- Satisfacție sexuală completă

Cu 2 capsule de Prematrol pe zi puteți rezolva problema definitiv
Prematrol este creat dintr-un amestec unic

de ingrediente, alese cu grijă în urma 
cercetărilor făcute în SUA pe o perioadă de 5 
ani. Produsul conține plante medicinale 
folosite pentru sprijinirea funcțiilor sexuale 
normale cum ar fi floarea Passiflora, semințele 
Griffonia Simplicifolia sau fructele de 
Cistanche, cunoscută și sub numele de "Rou 
Cong-rong" din medicina tradițională 
chinezească.

0 cutie de Prematrol conține 60 de capsule, 
care trebuie administrat în felul următor: 
1 capsulă dimineața și 1 capsulă după amiază, 
pe nemâncate, cu un pahar de apă fără acid 
carbonic, pe o perioadă minimă de 1 -2 luni 
continuu, astfel rezultatele obținute o să fie 
permanente. Prematrol nu crează dependență și 
nu are efecte secundare.

Prețul unei cutii de Prematrol este 191 iei 
(1.910.000 lei vechi).

Pentru mai multe informații accesațirtȘ^ 
oficial: http://www.prematroi.ro sau sunj'â 
numerele de telefon:

w 0742-141071
® 0742-141072

în DEVA căutați în farmacia GALENiCA de pc
Calea Zarandului, Bl. 43, parter.

în HUNEDOARA căutați îip^macia
FARM de pe str. Nicolae Bălcescor.1 (în cadrul 
Policlinicii cu plată) și în tamiada MEDICOM de 
peste George Enescu, nr.6 (NON STOP).

Acest produs este un supliment alimentar șl se eliberează tară prescripție mectaiS. Citiți ju atențe prmc.

GASEȘTF-Țl JOE! CONSTRVIEȘTE-ȚI CARIERA1

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

data limită 30.09. Tel. 213244ore!e?46.PO

• Ingrijkoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.06, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16

i

Tel 0752.233.888
Tel 0745.910.304

• îngrijitor clădiri. Hațeg, 1 post, data limită 

30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• îngrijitor clădiri, Hunedoara. 4 posturi, data 

limită 30.08. Tei. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită 

13.09. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 

universale, Călan, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 

213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Deva, -1 post, data limită 

30.06 Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 

limită 12.09. Tel. 213244. orele 9-16.

• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 1. post, data 

limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

■

Ț •

(

3

mailto:mca@deva.rdsnet.ro
http://www.prematroi.ro
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Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

la picioarele 
a. tale!

Pentru că suntem numărul 1 in județ, - 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

JURNAL

UNIVERSITATEA ,,ALMA MATER" SIBIU
AL'TORIZATÂ priH Hotărârea di- Guvern nr. 916/U august 2005
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"Mă numesc Sorin Z,din46dearii și surd uiiiTuiued Am dvwi ulipsăiuTid 
de ape’it spital np fontliii unui ornarăm de muncă nmlirnnit și slmsant în --o 
tuncțfe dexaspiinriem Iu uiiiiadiiruinisiraTii tăblstbior Pote-Mix, eteciui sexuai 
uuni $i-d idvui apariya udm uupa uuud săptămîni (2 buline x 3/zi). Surprinzător 
este că. încă de la începutul tratamentului, s-a făcut simțită o îmbunătățire a 
tonusului generai: mai multă energie, capacitate mare de elort, rezistență la 
oboseală, timpi de recuperare mai mici. în Seși problema principală
rezolvată a fost cea sexuală, apreciez foarte mi. , izitiv global, cu totul 
neașteptat, in starea fizică și psihică a organismului."

POTE-MIX
“puterea bărbăției”

de tablete, suficientă pentru 25 de zile.
Are efect crescut-un cazul utilizării 

sistematice șl- regulate. Pentru menținerea 
efo-3lui pe termen lung (aproximativ 6 luni), 

recomandăm folosirea produsului pe o 
perioadă de. cel puțin 2-3 luni 
k continuu.

Spre deosebire de alte produse similare, Pote- 
Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, nu 
este un medicament "rfe eveniment8.

Este capaDH să înlăture tulburările 
potențiale mai mari sau mai mici, 
să elimine problemele de 
circulație cauzate de modul de
viață stresant, să ușureze păs
trarea rezistentei fizice, poate reînnoi 
sau întări performanța sexuală șT poate 
produce din nou potența. Deoarece este un 
produs natural nu are efecte secundare.

Produsul Pote-Mix poate fi administrat și 
fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardio
vasculare. Nu are efecte nocive, său Afecfe 
secundare, poate fi administrat și de către persoane 
care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în 
stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în 
mod regulat, întreruperile pol produce tulburări de 
efect, în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, 
și în acest fel efectul dorit se va manifesta în termen 
de două luni. Tabletele se vor administra dimineața, 
la prânz și seara, pe nemâncate, pe cât posibil cu 
apa minerală farăacidcarbomc Ocubecotete teu

POTE-MIX’

Prețul unei cutii de Pote-Mix este 
■te iei <1.610; 000 lei vechi).

Pentru ma multe reformați! accesați silul 
oficial: http://www.potem«.ro sau sunați la 
numerele de telefon:

® 0742-141 071
® 0742-141 072

Acest pru&ii es.e ' a "

In DEVA cântați în magazinul naturist LIFE- 
POWERS ne Bdlkiliu Maniu. Bl. J - parter (vizavi 
de Biserica Ortodoxă).

in HUNEDOARA căutați în farmacia LU-KA 
FARM ae pe str. Nicolae Bălcescu nr. 1 (în cadrul 
Policlinicii cu plată) și în farmacia MEDIC0M de 
oe str. George Enescu nr.6 (NON STOP).
 POTE-MIX-----------
■■. ■ .. r "e-Tcaia, Creț :u alenye prospectul'

o

uamsihiu.ro
http://www.potem%25c2%25ab.ro
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• Tot celibatar. George Clooney, care a 
fost ales de mai multe ori cel mai sexy 
bărbat din lume și a fost împreună cu 
multe frumoase din show-biz, a ajuns la 
vârsta de 46 de ani tot în postura de celi
batar.

' AzteC. Tânăr mexican, îmbrăcat 
traditional, la serbările continentale ale 
nativilor latino-americani. (Foto: epa)

Culmea hoției
Safed (MF) - Politia 

israeliană a arestat o 
femeie care dorea să 
schimbe o pereche de 
pantofi din piele de cro
codil, pentru că erau 
prea mari. Schimbarea 
unei perechi de pantofi 
nu este o infracțiune, 
dar femeia furase pan
tofii din același magazin 
cu doar câteva ore mai 
înainte. Incidentul a 
avut loc în orașul Safed, 
din nordul tării. Vânză
torul a recunoscut-o pe 
infractoare din înregis
trarea camerei de supra
veghere și a alertat po
litia.

Primul 
euro-panda

Viena (MF) - Primul 
urs panda din Europa 
conceput pe cale natu
rală în captivitate a 
văzut ieri lumina zilei la 
o grădină zoologică din 
Austria. Evenimentul, 
extrem de rar, a fost 
primit cu multă bucurie 
atât din partea vizitato
rilor, cât și a respon
sabililor parcului zoo
logic Schonbrunn.

Moscoviților le plac 
spectacolele

(Foto: FAN)

Camaval 
la Mosco
va
Moscova (MF) - 
Moscoviților le plac 
spectacolele, mal ales 
dacă sunt în stradă. 
Mii de ruși și turiști 
străini s-au adunat în 
centrul Moscovei, la 
festivalul internațional 
de teatru stradal. 
Spectatorii au privit 
entuziasmați trupele 
de actori care s-au 
perindat pe strada 
Arbat, una dintre 
cele mai vechi artere 
ale Moscovei, cunos
cută drept locul de 
întâlnire al artiștilor și 
actorilor amatori, al 
clovnilor și 
muzicanților. Unul 
dintre participant la 
carnaval a povestit că 
acest eveniment 
aduce o pată de 
culoare în viața de zi 
cu zi a moscoviților.

da, înfruptându-se cu muguri de bam
bus la Grădina zoologică din Chengdu

(Foto: EPA)

MTV în campanie
Washington (MF) - Canalul muzical MTV 

și rețeaua MySpace vor organiza „un dialog 
prezidențial” între candidații la președinția 
SUA și tinerii alegători. Emisiunile vor 
dura fiecare câte o oră, vor fi organizate în 
campusuri universitare și vor fi transmise 
In direct pe mtv.com și MySpaceTV.com. 
Internauții vor putea să adreseze întrebări 
invitaților prin telefon, email, SMS, iar în 
timpul dezbaterilor vor fi prezentate sondaje 
realizate în timpul emisiunii. Topurile vor 
permite vizitatorilor celor două siteuri si 
evalueze prestația candidatului 11 candidați 
democrați și republicani au acceptat deja 
invitația și vor fi oaspeții acestor show uri 
din luna septembrie și până în decembrie.

N-a putut traversa Pacificul
■ Ecologista britanică, 
Roz Savage, a eșuat în 
tentativa de a traversa 
Pacificul într-o barcă.

Humboldt Bay (MF) - O 
ecologistă britanică, care a 
încercat să traverseze singură 
Oceanul Pacific, a fost salvată 
de paza de coastă americană 
după ce barca ei s-a răsturnat 
de mai multe ori. Femeia,
care părăsise California pe 12 
august, spera ca prima oprire 
să fie în Hawaii unde ar fi
trebuit să ajungă în maxi
mum trei luni. Ecologista bri
tanică Roz Savage ar fi putut 
să devină prima femeie care 
a traversat singură Pacificul. 
Ea a traversat și Atlanticul în 
103 zile. Roz Savage, în vârstă 
de 39 de ani, a părăsit portul 
Crescent City pe 12 august. 
Barca care trebuia să tra
verseze Pacificul s-a răsturnat 
de mai multe ori la numai 145 
de km depărtare de coastele 
califomiene. Rănită, Roz și-a

Barca Rozei Savage (Foto : epa)

dat seama că nu mai poate 
continua și, cu ajutorul unui 
telefon conectat la satelit,
și-a sunat un prieten pentru 
a anunțat că trebuie ajutată. 
Paza de coastă americană din 
Humboldt Bay a trimis ime
diat o echipă specială care să 
o caute pe britanică. Roz a 
fost salvată cu ajutorul unui 
elicopter. Britanica este ho
tărâtă să nu renunțe la că
lătorie, Roz Savage spune că 
nu este vorba de o aventură, 
ci vrea să tragă un semnal de 
alarmă legat de poluarea ma
ritimă.

Tornadă în Columbia
Bogota (MF) - Locuitorii 

din Bogota, capitala Colum
biei, au fost aseară martorii 
unui eveniment fără prece
dent - o tornadă s-a format 
chiar în apropierea orașului! 
Columbienii au fost de-a drep-

Tom adele cuprind și America de 
Sud (Foto: EPA)

tul uimiți de uriașa coloană 
de aer ce a măturat subur
biile capitalei Bogota. Un res
ponsabil din cadrul Centrului 
de Meteorologie a declarat că, 
deși a văzut imaginile trans
mise de o televiziune locală, 
i se pare greu de crezut că un 
astfel de fenomen poate avea 
loc. Tornadele simt fenomene 
întâlnite în numeroase părți 
ale globului, însă cele mai 
multe se petrec în Statele Uni
te, aproximativ 800 pe an. 
Acestea provoacă cel mai ade
sea pagube materiale semni
ficative, dar și pierderi de 
vieți omenești.
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Flăcările au cuprins
■ 49 de morți și mii de 
persoane fără adăpost, 
după serii de incendii 
devastatoare.

Atena (MF) - Mai multe țări 
europene au venit în sprijinul 
Greciei, în încercarea de a 
pune sub control și - într-un 
sfârșit - de a stinge incendiile 
ce au provocat până în pre
zent 49 de morți și mii de sin- 
istrați. în ciuda mobilizării 
internaționale însă, flăcările 
continuă să devasteze penin
sula Peloponez, pentru a treia 
zi consecutiv. Vineri, autori
tățile de la Atena au cerut 
ajutor celorlalte state din 
Europa, iar răspunsul acesto
ra a fost prompt. Mai multe 
avioane cisternă trimise de

Cetățenii greci luptându-se cu flăcările (Foto: EPA)

Grecia
vare au găsit cadavre 
bonizate în mașini, pe mar
ginea drumului sau în casele 
mistuite de flăcări. Aproxi
mativ 9.000 de pompieri, aju
tați de 500 de soldați, 1.800 
de autospeciale, dar și de 
avioane și elicoptere se luptă 
cu focul fără a reuși însă pâ
nă acum, să controleze incen
diile. Temperaturile extreme 
înregistrate în aceste zile au 
cauzat cel puțin 100 de in

Franța, Italia și Spania au 
ajuns în zonele afectate din 
sudul peninsulei elene. Mai 
multe elicoptere specializate 
în stingerea incendiilor au 
fost furnizate de Norvegia, 
Germania și Olanda. De ase
menea, în Grecia toate forțele 
au fost mobilizate pentru stin
gerea incendiilor, după ce a

fost declarată starea de 
urgență. Flăcările au izbucnit 
vineri, în sudul peninsulei 
Peloponez, unde au distrus 
hectare întregi de pădure și 
plantații de măslini. Incendiul 
s-a extins ulterior și către 
zonele locuite, unde a făcut 
până în prezent cel puțin 49 
de victime. Echipele de sal-

cendii de pădure în toată Gre
cia, însă cele din Peloponez 
sunt cele mai grave. Cele mai 
multe sate din regiune au fost 
deja evacuate. Prognozele 
metfeo nu sunt deloc îmbu
curătoare, iar autoritățile nu 
se așteaptă la o ameliorare a 
situației în următoarea pe
rioadă.

Hitler, retras de pe piață
■ O imagine publicitară, 
cu Hitler făcând reclamă 
la o pizza „infernală" a 
fost interzisă.

Auckland (MF) - O cam
panie publicitară pentru re
țeaua de restaurante Hell Pizza 
(Pizza din Infern) care folosea 
imaginea lui Hitler a fost re
trasă în Noua Zeelandă, infor

mează ediția online a publi
cației „Le Monde”. Afișul îl 
reprezintă pe Hitler în imp 
ce face salutul nazist ținând 
în mână o bucată de pizza și 
spunând: „Este posibil să-i 
faci pe oameni să creadă că 
paradisul este infernul”.

Kirk MacGibbon, autorul 
campaniei realizată de agen
ția de publicitate Cinderella, 
a declarat că în conceperea

campaniei s-a mizat pe partea 
amuzantă a asocierii dintre 
Hitler și o bucată de pizza. 
„Noi ne-am gândit că oamenii 
vor vedea partea amuzantă a 
unui individ care face un sa
lut nazist cu o bucată de pizza 
în mână. Dacă se râde de ce
va, se dedramatizează, dar 
există unele lucruri pe care nu 
suntem încă dispuși să le 
luăm în derâdere”, a spus Kirk.
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Patrula Franței. Piloți 
francezi într-un număr 
acrobatic la Festivalul 
Aerului de la Moscova

(Fota EPA)
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