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Restricții de circulație pe DN 7
Circulația rutieră în Deva va fi dată peste cap 

din cauza unor restricții temporară pe DN 7. De 
astăzi, timp de șapte luni, vehiculele cu masă totală 
maximă mai mică de 7,5 tone nu vor mai avea voie 

Ulii circule pe DN 7.

Editorial
de Alexandru Avram

Prăpastia între 
aleși și alegători

Majoritatea parlamentarilor Hunedoreni nu mai 
reprezintă, din diferite motive electoratul care i-a trimis 
să moțăie patru ani în fotolile din Casa Poporului. în 
aceste condiții votul uninominal, în forma sa actuală nu 
mai apare ca o soluție pentru o mai bună reprezentare a 
populației în Legislativ. Parlamentarii au cam uitat că au 
de îndeplinit un mandat acordat prin vot de cetățeni. De 
fapt dacă analizăm activitatea și comportamentul lor 
putem trage concluzia că cei mai mulți, cu mici excepții, 

nu au conștientizat niciodată că sunt reprezentanții elec
toratului, fiind convinși de faptul că funcția ocupată 1-i 
se cuvine de drept pentru cine știe ce merite deosebite, 
dintre care cele mai dese sunt slugărnicia față de „ier
arhii” din partid sau banii cu care și-au cumpărat 
scaunele. Județul Hunedoara a fost „binecuvântat” cu 11 
parlamentari, opt deputați și trei senatori.

Dintre aceștia doar trei mai pot fi considerați că 
reprezintă cât de cât electoratul care i-a votat, cu toate că 
un sondaj privind notorietatea aleșilor hunedoreni arată 
că doar doi dintre aceștia este cunoscut de mai mult de 
jumătate din populația colegiului pe care+1 reprezintă, 
într-un județ cu grave probleme social- economice par
lamentarii sunt aproape inexistenți și mult deviați de la 
ideile pentru care au fost votați. Parlamentarul PSD, 
Laurențiu Nistor a intrat în Camera Deputaților fiind 
votat în Colegiul Brad - Valea Mureșului. în afară de un 
proiect pentru școala din Șoimuș, Nistor nu s-a remarcat 
cu nici o inițiativă de natură să îmbunătățescă cu ceva 
viața electoratului care l-a trimis în Parlament. Municip
iul Deva are teoretic un deputat în persoana lui Bogdan 
Țîmpău. în afară de prietenii săi din PNL nimeni nu știe 
cu ce a contribuit tânărul parlamentar la bunăstarea de- 
venilor sau în ce măsură le-a promovat interesele în

Camera Deputaților. »
Același lucru îl pot spune și hațeganii despre loan 

Timiș, deputatul care a intrat în Cameră galben și s-a 
transformat peste noapte în portocaliu. Singuruul parla
mentar PSD care „ține legătura” cu electoratul hune- 
dorean este deputatul Cozmin Nicula, destul de prezent 
în Valea Jiului, colegiu în care a câștigat alegerile pentru 
Senat. Pentru că celălalt parlamentar roșu din Valea Jiu
lui, Cristian Răzmeriță este doar o umbră a tatălui său, 
primar de Lupeni.

Democrat-liberalii se pot lăuda cu o mai bună 
relație cu electoratul, firească pentru un partid aflat la 
putere. Din cei patru parlamentari PDL, cel mai activ este 
deputatul de Hunedoara, Viorel Arion, prezent permanent 
în mijlocul electoratului.

Deputatul Monica Iacob Ridzi a lăsat garda jos mo
tivat, fiind proaspătă mămică și purând timp de nouă luni 
o sarcină dificilă. în ceea ce privește activitatea 
parlamentară a fostului primar de Orăștie, Veniamin 
Blaga și a fostului vicepreședinte a Consiliului Județean, 
Dorin Păran, nu există aspecte spectaculoase cei doi 
rămânând în sfera prestației medii a parlamentarilor din 
România.
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RețHMilei

Orez
Malacca

Ingrediente:
2 ouă, 200 g came de pui, 1 

ceapă medie, 1 liguriță de ghimbir, 
1 cățel mare de usturoi, 4 fire de 
ceapă verde, 200 g creveți gătiți, 
250 g mazăre congelată, 3 linguri 
de sos de soia (light), 1 pahar de 
orez, 2 linguri de ulei, sare, piper.

Mod de preparare:
Se fierbe orezul cu 3 pahare de 

apa și puțină sare.
Se bat bine cele 2 ouă cu puțina 

sare si piper. într-o tigaie se în
cinge o lingura de ulei și se pră
jesc ouăle, fără să le amestecați. Se 
rulează omleta si se taie fâșii de un 
centimetru.

Se taie cubulețe ceapa, se pi
sează usturoiul și ghimbirul și se 
pun în tigaia în care s-a încălzit o 
lingură de ulei. Se amestecă un 
minut avand grija sa nu se ardă.

Se adaugă partea verde de la 
ceapă, mazărea, sosul de soia, car
nea de pui tăiată felii de 1 cm și 
creveții tăiați după preferință sau 
întregi.

Se încălzesc bine și se adaugă 
orezul fiert. Se vor prăji 5 minute.

Se pune pe un platou și se de
corează cu fâșii de omletă.

Telefoane utile

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

K/ • --------

-^Sfântul Zilei------------------------
Sfântul Mucenic Simeon, ruda

Domnului
Acest Sfânt Simeon, care era 

rudenie a Domnului nostru Iisus 
Hristos, a fost fiu al lui Cleopa, 
fratele Sfântului Iosif, logodnicul 
Preasfintei Fecioare Născătoare de 
Dumnezeu. Iosif și Cleopa au fost 
frați buni de tată și de mamă, Iosif 
era frate mai mare, iar Cleopa mai 
mic.

Acest Cleopa, după întoarcerea 
lui Iosif din Egipt a luat de soție, de 
la fratele său Iosif, pe o fiică a lui 
Maria, care a născut pe acest Sfânt 
Simeon. Ajungând în vârstă și auzind 
despre minunile Domnului nostru 
Iisus Hristos, Sfântul Simeon a 
crezut Într-însul. Iar după patima cea 
de bunăvoie a Domnului și după 
înălțarea la cer a fost numărat în 
ceata sfinților șaptezeci de apostoli 
întru bunavestire a lui Hristos, um
blând prin cetăți și prin sate, învățând 
și făcând minuni, luminând 
popoarele cu lumina sfintei credințe 
și pierzând întunericul închinării 
idolești. Iar în acel timp Sfântul 
lacov, fratele Domnului, fiul Sfântu

lui Iosif logodnicul, ținea scaunul 
arhieriei Ierusalimului, fiind întâiul 
episcop acolo. Și fiindcă mărturisea 
pe Hristos, necredincioșii evrei 
doborându-1 de pe scaunul Bisericii, 
l-au ucis, lovindu-1 în cap cu un 
lemn. După uciderea Sfântului lacob, 
a sosit degrabă risipirea Ierusalimu
lui prin Tit și Vespasian, precum mai 
înainte a zis Domnul. Iar după 
risipire, s-au adunat ucenicii Domnu
lui care erau între cei vii, împreună 
cu cei care după trup au fost rudenie 
lui Hristos Domnul, și acest sfânt 
Simeon, fiul lui Cleopa, nepotul și 
fiul de frate al lui Iosif și rudenia 
Domnului l-au pus al doilea episcop 
al Ierusalimului, în locul Sfântului 
lacov, căci acum Ierusalimul, înce
puse iarăși a fi locuit de oamenii cei 
ce rămăseseră. Iar Sfântul Simeon, 
fiind ca o biserică a Sfântului Duh, 
împodobea prin sine scaunul Ierusal
imului, aducând pe cei rătăciți la 
Hristos Dumnezeu. Apoi după mai 
mulți ani, pe vremea împărăției lui 
Traian, a fost clevetit de zavistnicii

eretici către Attic, antipatul Romei, 
pentru două pricini: întâi, fiindcă este 
cu neamul din casa lui David, iar al 
doilea că este creștin. In timpul acela 
era prigonire de la împărații Romei, 
asupra seminției lui David și asupra 
celor ce credeau în Hristos. Și erau 
cercetați cu dinadinsul pretutindeni, 
când se afla cineva din neamul lui 
David și se pierdeau, că nici urmă din 
acea seminție împărătească să nu 
rămână între evrei, ci să stăpânească 
veșnic împărații Romei pământul 
iudeilor. Asemenea și cei ce credeau 
în Hristos erau chinuiți și uciși, pen
tru ca zeii păgânești să fie cinstiți 
prin toată lumea. Deci, Sfântul 
Simeon, ca cel din seminția lui David 
și ca cel ce credea în Hristos, fiind 
rudă cu El, a fost prins de păgâni, 
după porunca lui Attic antipatul. 
Fiind bătrân Sfântul Simeon, căci 
avea mai mult de o sută de ani, după 
multe chinuri, pe cruce fiind pironit, 
ca și Hristos Domnul, și-a dat sufle
tul în mâinile lui Dumnezeu.

HOROSCOP
îți petreci timpul în compania 

prietenilor din străinătate. Apreciezi 
ideile unui amic Vărsător, cu care te
înțelegi foarte bine. Se poate să te simți atras 
de o nouă apariție din viața ta, deși ești deja 
implicat într-o relație. Gândește-te bine ce 
faci.

Cercul de cunoștințe ar fi destul 
de mare, dacă nu ai avea tu grijă să 
alegi persoanele în care să-ți inves
tești energia. Știi foarte bine că unii oameni 
doar te fac să-ți pierzi timpul. Evită cafeaua, 
alcoolul și ceaiul.

în relațiile de prietenie îți sunt 
aruncate vorbe usturătoare, iar per
soanele dragi au un comportament
agresiv. Păstrează-ți sângele rece și nu pune 
totul la inimă. încearcă totuși să ții cont <i
rințele celor din familie.

Cei care trăiesc în cuplu se bu
cură de momente pline de tandrețe și
senzualitate. Cei singuri au nume
roase aventuri, unele poate chiar în acelaș:
timp.

Agresivitatea ta crește destul de 
mult astăzi. Trebuie să încerci să eviți 
confruntările dureroase cu familia. Ai >■

probleme cu spatele și cu musculatura. înotu 
este o variantă bună pentru ameliorarea stări 
fizice, însă și pentru a scăpa de stres.

27 aprilie
de-a lungul timpului

1521: Exploratorul Ferdinand Magellan este 
ucis de băștinașii din Filipine conduși de Lapu-Lapu

1865: în SUA, nava cu aburi Sultana, purtând 
2.300 de pasageri a explodat și s-a scufundat în Mis
sissippi omorând 1.700 de oameni

1931: George Enescu a terminat orchestrația op
erei „Oedip”, creație pe care a dedicat-o Măriei 
Rosetti-Tescanu

1994: Au avut loc primele alegeri multirasiale 
din Africa de Sud

2002: Echipa masculină de seniori a României 
a devenit campioană europeană la gimnastică

S-au născut:

1791: Samuel Morse, inventatorul codului
orse (d. 1872)lg Bancurile zilei

© © ©
Cum începe o rețetă în 

cărțile de bucate scoțiene? 
Se împrumută...

© © ©

Un tânăr se prezintă la un 
mare patron, scoțianul John.

- Sunt maseur. Pentru 200 
de lire pe lună sunt gata să vă 
masez dansatoarele.

- Ok! Dacă aveți banii la 
dumneavoastră puteți începe.

© © ©
Pe o stradă din Scoția, 

se întâmplă un accident ru
tier. Un turist iese de pe ca
rosabil și dă cu mașina 
într-un pom. Omul se tâ
răște afară din mașină și ră
mâne întins în iarbă. Un 
scoțian trece prin apropiere.

1820: Herbert Spencer, filosof englez (d. 1903)
1822: Ulysses Grant, al 18-lea președinte al 

Statelor Unite (d. 1885)
1914: Prințesa Greta Sturdza, președinte de 

onoare al Internațional Dendrological Society.
1953: Vivian Alivizache, actriță româncă de 

teatru
1959: Cezar Preda, politician român

Comemorări:

1521: Ferdinand Magellan, navigator portughez 
(n. 1480)

1605: Papa Leon al XI-lea (n. 1535)
1872: Ion Heliade Rădulescu, poet, prozator, 

ziarist și om politic român (n. 1802)
1915: Alexandr Skreabin, compozitor, pianist și 

filosof (n. 1872)
1968: Vasili Nikolaevici Ajaev, scriitor rus (n. 

1915)
1972: Kwame Nkrumah, politician, lider de stat 

(n. 1909)

După ce ai zburat din floare în 
floare, te gândești acum la o situația 
mai stabilă. Sunt favorizate planurile
de căsătorie care se fac acum. O persoană d( 
sex feminin te ajută cu sfaturi și bani.

avea o reacție violentă.

Dacă ești disponibil, ai șanse să 
te îndrăgostești astăzi. Cei în cuplu 
au unele nemulțumiri legate de par
tener. Ocupă-te de problemele financiar 
care le-ai lăsat în așteptare..

Cu toate că ești implicat într-o re
lație, speri că partenerul de viață să 
închidă ochii în privința escapadelor 
tale. Nu te mira dacă la un moment

Cresc responsabilitățile, astfel 
încât se poate să ajungi epuizat. Pe 
de altă parte, dacă depui efortul ne
cesar, se poate să profiți de o șansă extrem d 
importantă.

Abține-te de la tendința de a o 
lua de la zero în viața familială sau 
conjugală. Certurile cu părinții sau
nevoia de a avea propriul cămin sunt che
stiuni care trebuie gândite cu grijă.

Se duce la accidentat și îl 
întreabă: - Sunteți asigurat?

- Da, răspunde acesta cu 
greu.

- Aveți o asigurare și 
pentru persoanele aflate în 
mașină?

- Daaaa....
- Aveți ceva împotrivă 

dacă îmi răvășesc puțin hai
nele și mă întind lângă dum

neavoastră?
© © ©
Cel mai scurt banc ras

ist: "Albul mută și câștigă." 
© © ©
Soțul: - îți promit că te 

fac cea mai fericită femeie 
din lume.

Soția: - Când pleci?
© © ©

Intri într-o perioadă în care ai o mare pu
tere de a-i fermeca pe cei din jur. Cu toate c
te bucuri de atenția tuturor, s-ar putea 
ca tu să nu fii dispus să le răspunzi la 
fel. Familia te susține în ceea ce faci.

Traversezi o perioadă delicată în viaț
sentimentală. Te-ai săturat de rutină 
până peste cap și tot ce-ți dorești este 
un eveniment, ceva nou, o schimbare
care să nu-ți mai dea senzația că bați pasul p 
ioc.
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Senatorii au adoptat, luni, o inițiativă legislativă prin care 
se prelungește de la 5 la 15 zile preavizul care trebuie dat de către 
asociația de proprietari proprietarului unei locuințe pentru a accepta 
accesul în apartamentul său pentru eventuale reparații la elementele 
din proprietatea comună.

'ălării legislative emanate de liberali

g
) lege dată de Guvernul Tăriceanu 
i desființat pentru o zi noțiunea de piață 
Țăranii care vin cu câteva legă- 
iri de ceapă, pătrunjel sau urzici 
i piață sunt obligați să emită bo
turi fiscale și să prindă buruie- 
ile în evidențele contabile, dacă 
ordonanță de urgență emisă de 

uvernul Tăriceanu în 2008 va fi 
uată în serios. Potrivit unor in
terpretări ale actului normativ, 
ticii producători agricoli nu vor 
tai putea vinde în piețe dacă nu 
uf înregistrați la Registrul Co
merțului ca Persoane Fizice Au- 
rizate (PFA), fapt ce ar desființa 
mactic ideea de „târguială ca la 
iață”. Aseară, MinisterulAgri- 
ulturii a transmis un comunicat 
e presă în care spune că țăranii 
u vor fi supuși la cazne birocra

tice.

Efectele actului normativ emis de 
ivemul liberal ar fi trebuit să se 
oducă de ieri, însă nimeni nu știe cum 

pună în practică această lege 
ntroversată și aberantă.

g Mariana Vița, Ișalnița, județul Dolj
„Noi suntem total împotrivă, nu vrem să se facă așa ceva.

Aceste măsuri să fie numai pentru societățile comerciale, nu și pentru 
micii producători agricoli. Actele costă foarte mult și sunt multe formalități 
de făcut. Noi nu avem bani să plătim contabili și să cumpărăm case de marcat. 
Avem certificate de producător și plătim destule impozite la stat. Toate costă, 
de la lucrările agricole până la transport și taraba din piață. Din această ac
tivitate nu scoți câștig, ci doar cât să trăiești de pe o zi pe alta. Numai noi 
știm cum trăim că și azi noapte am dormit la ușa pieței. Dacă se va aplica 
această lege vom lăsa pământul în pârloagă și nu mai venim la piață ".

Autoritățile sunt 
luate 
prin surprindere

Cu toate că actul normativ a fost 
emis în 2008, aplicarea lui a fost 
amânată cu doi ani. Intrarea în vigoare 
a ordonanței a pus pe jar autoritățile, 
dar și pe vânzătorii din piețe. Nimeni 
nu știe la cine se referă legea și cum tre
buie aplicată. „Noi lucrăm pe baza 
acestei ordonanțe încă din 2008, dar 
până acum nu au venit mici producători 
agricoli să se înregistreze doar pentru a 
se conforma prevederilor acestei 
ordonanțe. Potrivit codului comercial 
vânzarea în piețe a produselor proprii 
de către producătorii agricoli nu este 
considerată activitate comercială. Ei 
posedă certificate de producător pe 
baza cărora își vând produsele”, declară 
Viorica Vălean, director la Oficiul Reg
istrului Comerțului de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara.

Nici autoritățile fiscale nu și-au în
dreptat atenția spre „piețari”. „Nu am 
primit nici un fel de informări pe 
această temă și nu efectuăm controale 
în această direcție”, a spus Șerban Flo
rian, comisarul șef al Gărzii Financiare 
Hunedoara. „Noi nu avem nici un fel de 
atribuții de control asupra aspectelor ju
ridice și financiare din piețe. Pe noi ne 
interesează doar calitatea produselor, 
dacă sunt conforme standardelor cerute. 
Acești producători își vând produsele în 
baza Certificatului de producător. 
Aceste documente au rămas încă vala
bile”. declară și loan Ștefan, directorul 
coordonator al Direcției pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală Hune
doara.

Administrația pieței 
nu va lua 
nici o măsură

Administratorii pieței din Deva 
spun că nu vor lua nici o măsură, ci vor 
aștepta „directive” de la Primărie. „în 
piață se vorbește de câteva zile despre 
aceste prevederi, dar nimeni nu știe ce 
să creadă. Nu vom lua nici o măsură 
împotriva producătorilor agricoli pen
tru că nu există nici norme de aplicare 
a acestui act legislativ. Am solicitat și 
noi lămuriri de la Serviciul Autorizări 
al Primăriei și așteptăm un răspuns. în 
prezent verificăm doar certificatul de 
producător sau pe cel de înregistrare 
fiscală. Nu cred că aplicarea acestor 
măsuri este bună pentru că dispare 
chiar noțiunea de piață, care presupune 
o negociere a prețului. în momentul 
când se discută despre acte contabile 
orice negociere va dispărea. Dacă vor 
fi reguli comerciale acești mici 
producători nu o să mai vină la piață 
pentru că nu-și permit să se autorizeze 
și să plătească pentru serviciile de con
tabilitate. Apoi sunt și o serie probleme 
tehnice. Cum o să-și see lă țăranul pro
dusele care se strică? La ce categorie 
vor fi încadrate mărfurile care nu sunt

B
 Aurora Giurgiu, Hălmăgel, județul Arad

„Am auzit și noi și suntem împotriva acestei legi. Eu vin o dată 
pe săptămână cu laptele și produsele lactate de la două vaci. Din 

banii câștigați nu pot plăti contabil și nu am posibilitatea să cumpăr casă de 
marcat. Aici vindem cât să trăim de azi pe mâine, nu să ne îmbogățim. Dacă 
va trebui să plătim 16 la sută impozit, noi cu ce ne mai alegem? Avem certificat 
de producător, dar dacă se vor impune aceste măsuri va rămâne piața goală ”,
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produse de către țărani: toate fructele 
de pădure, plante precum urzicile, 
leurda sau busuiocul, ori florile de lil
iac? Noi ne bucurăm că vin producători 
din toată țara, dar dacă se aplică aceste 
prevederi în piețe nu vor mai fi 
producătorii direcți, ci doar intermedi
ari”, spune Vitania Muntean, director al 
SC Central Market SRL, firma care 
administrează Piața Deva.

Țăranii sunt trecuți 
pe picior de egalitate 
cu societățile 
comerciale

Ordonanța de urgență nr. 44 din 
25.aprilie 2008 prevede că toate per
soanele care desfășoară o activitate 
economică, respectiv „activitate 
agricolă, industrială, comercială, 
desfășurată pentru obținerea unor 
bunuri sau servicii a căror valoare poate 
fi exprimată în bani și care sunt desti
nate vânzării ori schimbului pe piețele 
organizate, (...) în scopul obținerii unui 
profit” pot desfășura aceste activități 
economice doar sub trei forme: individ
ual și independent, ca persoane fizice 
autorizate, ca întreprinzători titulari ai 
unei întreprinderi individuale sau ca 
membri ai unei întreprinderi familiale. 
Aceste prevederi au fost interpretate în 
sensul că producătorii agricoli nu mai 

au voie să-și vândă produsele fără cer
tificat de Persoană Fizică Autorizată 
(PFA) de la Registul Comerțului și fără 
a emite bonuri de la casa de marcat. 
Aplicarea acestui act normativ ar 
însemna că toți producătorii trebuie să- 
și deschidă un cont bancar, să-și facă 
ștampilă și să-și declare în fiecare an 
veniturile din această activitate pentru 
a fi impozitate cu 16 la sută.

Tot Uniunea 
Europeană 
este de vină?

Conform spuselor ministrului 
Agriculturii, Mihail Dumitru, s-a discu
tat inclusiv amânarea datei de intrare în 
vigoare a aplicării ordonanței. Oficialii 
spun că această măsură vizează im
punerea unui control financiar mai 
strict asupra domeniului agricol, 
susținând că 70 la sută din acesta este 
nefiscalizat. Pe de altă parte, preved
erea legislativă se aliniază politicii Uni
unii Europene, potrivit căreia nici un 
producător agricol care nu este plătitor 
de taxe nu poate primi sprijin financiar. 
Sindicaliștii din agricultură spun că 
aplicarea acestui act normativ ar avea 
ca prim efect scoaterea micilor 
producători agricoli de pe piață, aceștia 
fiind nevoiți să-și vândă producția in
termediarilor spre beneficiul acestora și 
pauperizarea țăranului. De suferit ar 
avea, în mod evident și cumpărătorii, 
care ar trebui să plătească prețuri mai 
mari pentru produse cu calitate 
îndoielnică. Sindicaliștii spun că ar fi 
necesară elaborarea unui act legislativ 
care să-i excepteze pe micii producători 
de la aceste prevederi.

Cătălin Rișcuța

biruri noi pentru tranzitarea Devei
■>r proiect de hotărâre, postat 
?pagina de internet a Prima
tei Deva, prevede introduce
rea autorizațiilor de „acces 
onaj”pentru autovehiculele 
u masa totală mai mare de 3, 

5 tone.

Copiată după modelul timișorean, 
ua taxă are drept scop strângerea de 
nduri la bugetul local, bani care, spun 
jrezentanții municipalității, vor fi 
losiți la repararea drumurilor. „Pe ter- 
fiul municipiului Deva sunt necesare 
isuri referitoare la accesul autove- 
culelor cu masa maximă admisă 
prinsă între 3,5 și 40 de tone. Sta- 
lirea măsurilor este necesară în 

scopul evitării degradării infrastructurii 
și covorului asfaltic al' arterelor de 
circulație și implicit al reducerii cheltu
ielilor suplimentare din buget pentru 
întreținerea și repararea străzilor”, se 
arată în expunerea de motive a primaru
lui Mircia Muntean.

Vor bani, 
dar cui îi cer?

Proiectul propus spre dezbatere 
publică prevede în mod clar suma care 
trebuie plătită și amenda în caz contrar. 
Nu se știe însă cui i se adresează 
această taxă: doar transportatorilor din 
alte județe sau și celor cu sediul social 
în Deva. „Totul este la faza de proiect. 
L-am postat pe site-ul Primăriei tocmai 
pentru a putea fi consultat de cetățeni și 

pentru a primi sugestii de la aceștia 
privind aplicabilitatea lui. Nu am sta
bilit încă dacă această taxă va fi 
valabilă și pentru firmele care au sediul 
social din Deva sau doar pentru cei din 
alte localități”, a declarat Cosmin 
Costa.

Același răspuns l-a dat vicepri- 
marul liberal și în legătură cu modali
tatea de sancționare a celor care nu vor 
respecta această lege locală, în cazul în 
care va deveni lege. Ceea ce se 
cunoaște cu exactitate este taxa ce tre
buie plătită și amenda pe care Consiliul 
Local o va aplica în contravenienților. 
Sumele prezentate în proiect pornesc de 
la opt le pe zi pentru mașinile cu masa 
totală cuprinsă între 3,5 și 3,7 tone și 
ajung până la 30 de lei, pentru cele de 
26 până la 40 de tone. O altă certitudine 

a proiectului de hotărâre este faptul că, 
în cazul în care un transportator va fi 
prins tranzitând Deva fără a avea 
achitată taxa „acces tonaj”, riscă o 
amendă cuprinsă între 1.500 și 2.000 de 
lei.

Andreea Lazăr

„E o taxă absurdă”
Deși nu a intrat în dezbatere în Consiliul Local, proiectul a 

provocat reacția de nemulțumire a transportatorilor deveni. „Mise 
pare absurd ca această taxă să o plătim și noi, în condițiile în care 
avem sediul firmei în Deva. Eu plătesc taxe și impozite la Primăria

Deva, sper că nu va trebuie să plătesc încă o taxă. Este ridicol, oricum, ce se 
întâmplă în țara asta. Taxă pe kilometru, pe bordură, pe mașină și pe tot ceea 
ce există, în condițiile în care drumurile pe care circuli sunt în stare jalnică. 
Cu atâtea taxe, până la urmă ne vom închide firmele ”, a declarat unul dintre 
transportatorii deveni, Marian Muntean.
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Restricții de circulație pe DN7
De astăzi, timp de șapte luni, vehiculele cu masă totală maximă mai mică de 7,5 tone nu vor mai avea voie 
să circule pe DN 7. Restricția temporară de circulație se introduce ca urmare a lucrărilor de reabilitare a 
rețelei de apă și canalizare. Circulația va fi deviată și se va desfășura în ambele sensuri de mers. Pentru 
relația Bucuresti-Arad șoferii vor circula pe strada 22 Decembrie - Bulevardul Decebal - Strada Horea.

Copiii cu handicap sunt lăsați
O tânără bolnavă 
psihic a fost găsită 
în Simeria

O femeie cu tulburări de 
comportament din județul Con
stanța a fost identificată de poli
țiști în orașul Simeria. Femeia, în 
vârstă de 33 de ani, era dată în ur
mărire națională pentru că a dis
părut de acasă la începutul 
acestei luni. Autoritățile au luat 
legătură cu familia femeii. Până 
la sosirea unui membru al fami
liei, tânăra a fost internată la Spi
talul de Psihiatrie Zam.

Șoferi penali pe 
drumurile județului

Adrian N„ de 29 de ani, din 
Ohaba Ponor, a fost prins dumi
nică de polițiști în timp ce condu
cea un autoturism pe DC 65, la 
ieșirea din localitatea Ponor, iar 
la control el a prezentat polițiști
lor o dovadă eliberată de Poliția 
Hațeg din care rezulta că permi
sul său este suspendat pentru 30 
de zile. Adrian N. are dosar de 
cercetare penală pentru conduce
rea pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană 
căreia i-a fost suspendat dreptul 
de a ca..duce. Ilie C., un bărbat în 
vârstă de 47 de ani, a fost oprit în 
trafic de polițiști, sâmbătă, pe 
Aleea Teilor din Deva. Deoarece 
mirosea a alcool polițiștii l-au 
dus la Spitalul Județean Deva 
unde i-au fost recoltate probe 
biologice de sâange. în urma ve
rificărilor polițiștii au descoperit 
că bărbatul avea permisul de con
ducere suspendat încă de acum 
doi ani.

Un cetățean italian* a fost 
prins conducând un autoturism 
după ce a consumat băuturi al
coolice. Italianul în vârstă de 56 
de ani a fost testat cu aparatul eti- 
lotest și s-a constatat că avea în 
aerul expirat o îmbibație alcoo
lică de 0,53 mg/1. Șoferului i s-a 
întocmit dosar de cercetare pe
nală.

O șoferiță neglijentă 
și-a băgat fetița 
în spital

O tânără de 18 ani a fost grav 
rănită în urma producerii unui ac
cident pe DJ 706. Accidentul a 
avut loc duminică după masă. 
Gabriela M. venea cu mașina din 
direcția Șoimuș-Mintia, nu a 
adaptat viteza la condițiile de 
drum și, din cauza gropilor din 
șosea, a pierdut controlul volanu
lui. Autoturismul a intrat cu par
tea din față într-un parapet din 
beton de pe partea dreaptă a sen
sului de mers. în urma accidentu
lui, fiica șoferiței, care se afla pe 
locul din dreapta al banchetei din 
spate, a fost grav rănită și a fost 
transportată la Spitalul Județean 
Deva.

Maria Bulz.

în voia sorții
Copiii cu deficiențe fizice aflați 

în evidențele Direcției Gene
rale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului (DGASPC) 
Hunedoara nu mai beneficiază 

de tratamentele gratuite din 
centrele de recuperare dina

fară județului.
în aceste condiții deficiențele 

lor se accentuează tot mai 
mult, în timp ce autoritățile în
cearcă să scape de responsabi
lități aruncând pisica moartă

Din cei 223 de copii cu deficiențe 
locomotorii, doar 132 beneficiază de 
serviciile gratuite ale centrului de recu
perare din Deva, centru situat pe strada 
Gheorghe Barițiu.

Pe de altă parte reprezentanții 
CJAS susțin că finanțarea tratamentelor 
recuperatorii trebuie făcută de 
DGASPC Hunedoara.

„Plata acestor servicii trebuie 
făcută de asistența socială”, precizează 
Lăcrămioara Uibaru, directorul CJAS.

Maria Bulz

în curtea vecină.

DGASPC Hunedoara susține că 
plata pentru aceste servicii trebuie 
făcută de Casa Județeană de Asigurări 
de Sănătate.

„Serviciile pentru copiii care merg 
în centre de recuperare din afara 
județului sunt plătite de CJAS Hune
doara. Ei trebuie să le achite. Cei care 
pleacă în alte județe nu mai sunt treaba 
noastră”, a precizat purtătorul de cuvânt 
al DGASPC Hunedoara, Svetlana 
Mihuleț.

S1
Crește numărul persoanelor cu handicap
Numărul hunedorenilor

care figurează în evidențele 
Autorității Naționale a Per

soanelor cu Handicap din cadrul 
DGASPC Hunedoara este în creștere 
de la o lună la alta. Situația se 
datorează criteriilor legale permisive 
dar și faptului că pe lista persoanelor 
cu deficiențe, conform legii, se pot în
scrie și bolnavii care suferă de cancer. 
Handicapul mental predomină în rân
durile persoanelor care se află în

evidențele autorităților, numărul lor 
fiind de 4.198. în județul Hunedoara 
sunt 18.763 de persoane cu handicap, 
din care 1.350 sunt copii și 17.413 
sunt adulți.

„Numărul persoanelor cu handi
cap este în creștere. Criteriile med
icale sunt permisive și au dus la 
creșterea numărului de beneficiari. 
Deficiența care predomină, în ultimul 
timp, este cea oncologică”, a precizat 
Monica Georgescu, șef de serviciu în

cadrul Autorității Naționale a Per
soanelor cu Handicap din județul 
Hunedoara. în funcție de tipul de 
handicap, beneficiarii primesc 
prestații sociale lunare între 33, de ’ 
și 295 de lei.

De asemenea, persoanele cu 
deficiențe mai beneficiază de o asig
urare socială care le permite medica
mente compensate în proporție de 90 
la sută și scutirea de la plata im
pozitelor.

Concursul de scenete Concurs pentru educarea
„ Vreau să cresc mare și frumos, 

mâncând sănătos "

O mamă și-a ucis copilul 
nou-născut

O femeie din Petrila și-a ucis 
copilul imediat după ce l-a 

născut. Medicii au constatat 
că moartea nou-născutului a 
fost violentă și a fost provo
cată prin asfixie mecanică de 
mama acestuia. Crima a avut 

loc sâmbătă noaptea.

Tânăra de 25 de ani a născut 
acasă și a fost dusă cu ambulanța la 
Spitalul de Urgență din Petroșani.

Echipajul care s-a deplasat la

intervenție a constatat că bebelușul 
era mort.

Trupul micuțului a fost supus 
necropsiei, iar medicii legiști au sta
bilit concluziile preliminare privi
toare la cauza decesului.

Fătul de sex masculin a fost su
focat chiar de mama sa.

Procurorii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara o 
cercetează pe femeie iar fapta aces
teia va fi încadrată juridic în funcție 
de rezultatul expertizei psihiatrice.

Maria Bulz

obiceiurilor alimentare sănătoase
V̂ 1

Concursul „ Vreau să cresc 
mare și frumos mâncând să
nătos” va debuta în 28 aprilie 
iar la competiție sunt aștep
tați să participe elevi din cla
sele primare de la mai multe 
școli din județ. Concursul are 
drept scop educarea modului 
de alimentație, combaterea 
excesului de greutate și a 

obezității.

Scenetele prezentate de cei mici 
sunt o componentă a programului de 
formare a comportamentelor ali
mentare sănătoase, program promo
vat de psihologii școlari din județ. în

lunile februarie și martie, la nivelU| 
cabinetelor psihologice școlare s-ai 
desfășurat activități de consiliere îi 
grup privind problemele d< 
alimentație la elevi.

La cea de a treia ediție a coi. 
sului elevii se vor deghiza în fructe ș 
legume și vor interacționa pe sceni 
cu o altă categorie de „alimente1 
nesănătoase. Competiția ești 
organizată de Centrul Județean di 
Asistență Psihopedagogică în colab 
orare cu Inspectoratul Școlar Hune 
doara, Consiliul Județean Hunedoara 
Casa de Cultură „Drăgan Muntean' 
Deva, Episcopia Ortodoxă a Devei ș 
Hunedoarei și Casa Corpului Didac
tic Deva.

Maria Bul

—
ANUNȚ PUBLIC•

SC ECO KRAFT SRLcu sediul în localitatea Deva, str.Dr.V.Șuiaga, nr.lbis, 
jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul “Stație GPL și spălătorie auto”, situat în localitatea Deva, 
str.Dr.V.Șuiaga, nr. 1 bis, jud.Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC INS ERGREEN SRL 

titular al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii 
acordului de mediu pentru obiectivul “Amenajare hidroenergetică”, situat în 
Sibișcl, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva. str.Aurel 
Vlaicu nr.25, de luni până joi (8 16.30) și vineri (orele 8 14).

Eventualele sesizări și rcclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de iadata publicării anunțului.
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Mărtinești, o comună
în continuă schimbare

Comuna Mărtinești a intrat 
într-un amplu proces de dez
voltare. Datorită investiților 

realizate și a celor ce urmează 
a fi făcute, aspectul comunei 

yste într-o continuă schimbare.

După ce a pus la punct sediul 
’nmăriei și a renovat școala, primarul 
C^Jnei Mărtinești, Nicolae Bârcean, 

i prevăzut în bugetul local al comunei 
urne considerabile de bani pentru 
nvestiții în infrastructură și în alte 
ucrări de modernizare.

Inaugurarea 
căminului cultural 
va fi una cu fast 
și voie bună

Cel mai important eveniment, 
șteptat cu nerăbdare de toți locuitorii 
omunei, este inaugurarea căminului 
ultural din Mărtinești. Cu această 
icazie va fi lansată oficial și mono

grafia comunei, lucrare intitulată 
„Mărtinești - vechiul meu sat transil
van”. Cu toate că a văzut lumina tiparu
lui în urmă cu ceva vreme, monografia 
nu a avut parte de o lansare pe măsura 
importanței sale. Volumul monografic 
a fost documentat și scris de către pro
fesorul Liviu Lăzărescu și conține date 
și informații despre etnografia co
munei.

La inaugurarea căminului cultural 
primarul Nicolae Bârcean intenționează 
să organizeze și „întâlnirea fiilor satului 
Mărtinești”. La eveniment sunt invitați 
să participe, alături de locuitorii satului, 
toți cei care s-au născut, au copilărit pe 
ulițele comunei și s-au stabilit, de-a 
lungul vremii, pe alte meleaguri. „Când 
vor fi gata lucrările de renovare, dorim 
să organizăm ceva frumos, o activitate 
plăcută și culturală în același timp. Va 
venii și profesorul Lăzărescu, autorul 
monografiei comunei, și se va face 
lansarea oficială a cărții. De asemenea, 
dorim să strângem alături de noi pe toți 
tinerii care au plecat și și-au făcut un 
rost prin alte părți. O să fie prezenți mai 
mult de 200 de persoane”, a spus pri
marul Nicolae Bârcean. Cei prezenți la 

inaugurarea căminului cultural al co
munei vor avea parte și de un moment 
artistic deosebit.

„BiblioNet” 
Ia Mărtinești

Nici biblioteca comunală nu este 
lăsată de izbeliște de către administrația 
locală din Mărtinești. După ce sediul 
acesteia a fost mutat de câteva ori, în 
prezent biblioteca comunală 
funcționează într-un sediu nou special 
amenajat. Mai mult, până la sfârșitul 
lunii iunie, biblioteca va fi dotată și cu 
echipament 1T printr-un program deru
lat de Biblioteca Județeană „Ovid 
Densușeanu” în urma căruia a fost 
selectată printre cele 20 biblioteci co
munale care vor primii câte patru com
putere fiecare. Prin programul 
„BiblioNet” va fi facilitat accesul tu
turor locuitorilor din comună la inter
net.

Pentru a putea beneficia de noile 
dotări biblioteca trebuia să aibă la 
dispoziție un spațiu adecvat, amenajat 
cu birouri pentru calculatoare. De 
asemenea, era necesară și montarea 
unui sistem de alarmă, supraveghere 
video și conexiune la internet. Toate 
aceste condiții au fost îndeplinite de 
administrația locală. „Toți oamenii din 
comună vor putea avea acces gratuit la 
internet și, de asemenea, la informație. 
Pentru a putea câștiga acest proiect a 
fost necesar să întocmim un portofoliu 
cu informații despre biblioteca noastră 
și să pregătim spațiul și sistemul de 
siguranță. Am mai participat la acest 
program în anii trecuți, dar nu am fost 
selectați. Anul acesta am avut mai mult 
noroc și datorită noii amplasări a bib
liotecii”, a declarat bibliotecara 
Marinela Bârcean.

Trebuie menționat faptul că Bib
lioteca Comunală din Mărtinești este 
gazdă a numeroase activități literare or
ganizate de elevii de la școala din 
comună. Ultima activitate de acest gen

a fost organizată cu prilejul Zilei Fe
meii, când elevii de școala generală au 
intrat în dialog cu scriitoarea Paulina 
Popa, care a donat cu acest prilej bib
liotecii câteva din cărțile sale.

Curățenie 
de primăvară

Ca în fiecare primăvară, și anul 
acesta reprezentanții primărie au orga
nizat mai multe activități de curățire a 
comunei. Au fost strânse toate 
gunoaiele aruncate de o parte și de alta 
a drumurilor care străbat comuna și au 
fost curățate locurile în care se iese, în 
mod tradițional, la iarbă verde. în total 

au fost strânși peste 300 de saci de 
gunoi. Primăria s-a ocupat și de 
curățirea pajiștilor aflate în teritoriul 
administrativ al comunei Mărtinești. 
„Am strâns gunoaiele aruncate, dar au 
început iarăși să apară... în fiecare 
primăvară facem curat în comună. Anul 
acesta nu am plantat copaci pentru că 
nu a fost nevoie și aici fiecare locuitor 
își plantează singur ce e de plantat. în 
schimb, noi am plantat trandafiri. Pe vi
itor urmează să fie realizate și alte 
lucrări de modernizare în comună”, a 
adăugat Nicolae Bârcean, primarul co
munei Mărtinești.

Irina Năstase

Ansamblul „Popelnicul”, între tradiție și modernitate

Ansamblul „Popelnicul” a făcut istorie în 
Mărtinești. Tinerii de odinioară, flăcăi și fete, își 
amintesc cu nostalgie de vremurile în care prin

cipala lor distracție era cântecul și jocul popular. 
Membrii ansamblului transmit copiilor și 
nepoților tradiția „Popelnicului”.

Leonti na Cândoi este membră a Ansamblu
lui „Popelnicul” încă din 1970. Despre viața 
culturală din acele vremuri spune că nu poate fi 
comparată cu ceea de azi. „Toți - și băieți și fete 
- abia așteptam să mergem la repetiții, să ne în
tâlnim să cântăm și să jucăm. Comuna era mare 
și eram împărțiți în cete. Erau Luncănenții și 
Delurenii. Era foarte mare concurență între noi”, 
povestește Cândoi.

Acum, Leontina Cândoi transmite celor doi 
nepoți ai săi frumusețea tradițiilor de la 
Mărtinești.

Ritualul Popelnicului 
era păstrat cu sfințenie

Pregătirile pentru Popelnic începeau cu 
câteva luni înainte, timp în care membrii ansam
blului se pregăteau asiduu pentru seara cea mare, 
în prima zi de joi din postul Paștelui, tinerii din 
Mărtinești, îmbrăcați în straie populare, se apu
cau, dis de dimineață, de treabă. Fetele mergeau 

din casă în casă ca să caute „gazdă” pentru spec
tacolul de seară, apoi colindau să cheme junii. 
Flăcăii aveau grijă să arvunească lăutari. Iar când 
toate erau rânduite începea petrecerea care ținea 
până a doua zi de dimineață. Apoi, fetele plecau 
pe câmp să caute „popelnic”, o plantă pe care o 
fierbeau și cu apa se spălau pe cap. „Se zicea că 
ne crește părul frumos. După aceea se faceau 
focuri și atunci începeau strigăturile, un fel de 
batjocură între cele două cete. Dar toată tradiția 
și tot ritualul îl traspuneam prin joc și cântec. Au 
fost vremuri frumoase. Ansamblul a fost viața 
mea”, mărturisește Leontina Cândoi. Pe parcur
sul anilor, Ansamblul Popelnicul a avut parte și 
de tumeei în afara comunei Mărtinești. 
„Mergeam și prin țară. Am fost la Festivalul 
Primăverii, la Muzeul Satului. Vara mergeam cu 
spectacole pe litoral. Fiecare din noi a încercat 
să transmită și copiilor obiceiurile, chiar și 
nepoților, dar tradiția care o aveam noi atunci a 
dispărut și e păcat” spune cu nostalgie Leontina 
Cândoi.
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Avortul și măsurile de contracepție
Măsurile contraceptive prin care se 
poate evita o sarcină nu mai sunt de 

mult o enigmă, nici pentru tineri de azi 
și nici pentru cei trecuți de vârsta a 
doua. Cu toate acestea, există multe 
adolescente sau chiar femei în toată 

firea care umplu sălile de așteptare ale 
cabinetelor de ginecologie pentru a 

scăpa de o sarcină nedorită.

Contracepția este metoda care îi permite unei 
femei să aleagă momentul potrivit pentru a face 
un copil. în general, o femeie poate rămâne 
însărcinată începând cu apariția primei menstruații 
până la menopauză. Există mai multe tipuri de 
contracepție, iar analizarea corectă a acestora 
poate ușura alegerea metodei potrivite fiecărei 
femei.

Metodele contraceptive

Metodele de evitare a unei sarcini nedorite 
sunt de mai multe feluri: hormonale, dispozitive 
intrauterine, metodele barieră, planningul familial

8
 „în maternitatea Deva am avut câteva cazuri în care au fost salvați și copii care la 

naștere cântăreau sub 1.000 de grame. Acum trei ani am avut un caz în care la naștere 
copilul a avut 700 de grame și a supraviețuit. Recomandarea mea ca medic este evitarea 
situaților în care este necesară întreruperea sarcinii. Femeia trece printr-un traumatism 

iar acest eveniment o poate marca atât psihic, cât și în plan sexual deoarece intervin anumite temeri, 
în general în proporție de 98 la sută din avorturile realizate nu au consecințe majore”, a spus Romeo 
Stănescu, medic primar ginecolog.

Leac împotriva avortului 
spontan

Plantele medicinale au un aport deosebit și în pre
venirea unor întreruperi spontane de sarcină. Multe din
tre femeii nu pot duce la bun sfârșit o sarcină, în primele 
luni ale acesteia produsul de concepție fiind expulzat 
din cavitatea uterină. Un „leac băbesc” pentru tratarea 
acestei probleme este o cură cu ceai de coada 
șoricelului și ceai de crețișoară. Se consumă câte trei 
căni pe zi. Tot pentru tratarea acestei cauze tinerele 
mlădițe de carpen, care se plantează ca și gard viu în 
jurul casei, aduc ajutor. Vârfurile tinere, formate din trei 
frunzulițe, se fierb în lapte apoi se strecoară. Separat se 
bate un gălbenuș de ou, iar la urmă se adaugă un rântaș 
ușor. Această „supă” se mănâncă la cină timp de câteva 
săptămâni și va reduce riscul apariției unui avort spon
tan.

Histeoporoza
sau prolapsul uterin

O sarcină sau o naștere dificilă pot afecta starea 
de sănătate a femeii, în special buna funcționare a 
aparatului reproducător al acesteia. Uterul femeii este 
susținut în cavitatea pelviană de mușchi, țesuturi și lig- 

și contracepția permanentă. Metodele contracep
tive hormonale previn sarcina prin stoparea lunară 
a producției de ovule. în această categorie se 
încadrează pilulele contraceptive, injecțiile hor
monale, patch-urile (plasturii) hormonale cu fixare 
pe piele și inelele vaginale contraceptive. Avanta
jul folosirii acestor metode este că pot atenua 
manifestările neplăcute din timpul menstruație 
cum ar fi durerile abdominale sau de spate. „în 
cazul pilulelor contraceptive este recomandat un 
control ginecologic în urma căruia persoana în 
cauză stabilește împreună cu medicul ce tip de 
pilulă i se potrivește. Această metodă trebuie 
individualizată. Pentru prescrierea unui anumit tip 
de pilulă se iau în considerare mai mulți factori 
precum probleme de greutate, mucoasa uterului, 
tensiunea pacientei, posibilitatea de a avea varice, 
etc. Luate fără un control la medicul ginecolog 
pilulele pot avea reacții adverse”, recomandă 
Romeo Stănescu, medic primar ginecolog.

Contracepții 
de tip „barieră”

Dispozitivul contraceptiv intrauterin mai este 
cunoscut și sub numele de sterile. Acest dispozitiv

Coada șoricelului și crețișoară tratează numeroase 
boli „femeiești"

amente ce formează planșeul pelvian. După naștere sau 
odată cu înaintarea în vârstă a femeii, uterul poate 
coborî în vagin. Această afecțiune este denumită pro
laps uterin. Afecțiunea se poate trata sau prevenii și prin 
tratament naturist. Se beau pe parcursul zilei 4 cești cu 
ceai de crețișoară, înghițitură cu înghițitură cu lingurița. 
Se pune o linguriță (cu vârf) de plante la 1/4 litru de 
apă, se opărește și se lasă să stea puțin. Se umple o sticlă 
până la gât cu traista-ciobanului tăiată mărunt de la 
tulpină până la flori, se toarnă deasupra rachiu de 38- 
40 grade, apoi se pune să stea 10 zile în soare sau în 
apropierea mașinii de gătit. Cu această esență se unge 
de câteva ori pe zi partea stângă a burții, de la vagin în 
sus. în același ump, se fac 3 băi de șezut cu coada- 
șoricelului pe săptămână. Se lasă peste noapte 100 
grame de coada-șoricelului în apă rece; se încălzește a 
doua zi și se face o baie de șezut lungă de 20 minute. 
Apa de baie se mai toarnă de 2 ori înapoi peste plante, 
astfel încât din apa pentru o baie se pot face trei. 

se introduce de către medicul ginecolog în uter și 
stopează fixarea ovulului fecundat.

Metodele de barieră nu au o eficiență atât de 
mare precum cele hormonale sau steriletul de 
aceea este recomandată folosirea unei metode 
contraceptive suplimentare, de pildă spermicidele 
care omoară spermatozoizii înainte de trecerea lor 
de colul uterin. în această categorie de 
contracepție se încadrează prezervativul, di
afragma, calota cervicală și bureții. Utilizarea 
prezervativului elimină posibilitatea contactării 
unei boli cu transmitere sexuală. Medicii 
recomandă utilizarea prezervativului indiferent de 
ce altă metodă de contracepție este folosită.

O altă metodă de contracepție este cea a plan- 
ningului familial. Se utilizează metoda calendaru
lui, dar este printre contracepțiile cu cea mai mică 
eficiență. De asemenea, este nevoie de 
cunoașterea amănunțită a zilelor fertile din pe
rioada ciclului menstrual. în cazul adolescenților 
nu este indicată utilizarea acestei metode de 
contracepție.

Contracepția permanentă poate fi realizată 
atât la bărbați prin vasectomie cât și la femei prin 
ligatura chirurgicală a trompelor uterine. Aceste 
metode se utilizează în cazul în care persoana în 
cauză este sigură că nu mai dorește copii 
niciodată.

Și dacă totuși se întâmplă...

Termenul medical „avort” este de cele mai 
multe ori considerat o practică meschină, o crimă 
și unul din păcatele capitale. Un avort are 
implicări atât fizice asupra stării de sănătate a fe
meii cât și psihice, care de cele mai multe ori sunt 
cele mai grave. Avortul și nașterea prematură sunt 
acte de expulsie a produsului de concepție din 
cavitatea uterină. Diferența dintre acestea este 
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realizată de numărul de săptămâni în care s-a 
menținut sarcina. Expulsia produsului de 
concepție într-un interval mai mic de 28 de 
săptămâni se numește avort. în urma avortului 
rezultă un făt neviabil (avorton) care cântărește 
mai puțin de 1.000 de grame. în cele mai multe 
cazuri fătul nu se adaptează pentru că nu ajung la 
maturitate pulmonară. Din nefericire, de cele mai 
multe ori, medicii nu pot salva de la deces un făt 
care cântărește sub 1.000 de grame.

Avortul are loc în primul trimestru de sarcină. 
Cauza principală este anomalia cromozomială. 
Schimbul genetic care are loc între ovocit și sper
matozoizi este afectat de unde rezultă că produsul 
de concepție este la rândul său afectat genetic. 
Atunci apare la femeile gravide o sângerare 
urmată de eliminarea în exterior a fătului. în unele 
cazuri de excepție sarcina se oprește din evolfi^; 
fapt care se constată la vizita periodică la gine
colog și necesită intervenție chirurgicală pentru 
extragerea fătului mort.

întreruperea unei sarcini la cerere se 
realizează doar de medicul specialist. în funcție 
de vârsta produsului de concepție avortul se poate 
face prin aspirație sau prin chiuretaj. Un avort la 
cerere se realizează în primele 12 săptămâni de 
sarcină. Metoda prin aspirație este o proced 
modernă mult mai ușor suportabilă pentru cavi
tatea uterină. Colul uterin este dilatat apoi se in
troduce în uter un aparat special care aspiră practic 
fătul. După o astfel de intervenție este recomandat 
repaosul pentru cel puțin 24 de ore. Cele mai 
frecvente cazuri de avort se numără în rândul 
tinerelor și a femeilor până în 35 de ani. După 
această perioadă fertilitatea scade iar șansele de a 
obține o sarcină dorită scad. în primele două-trei 
luni după un avort este recomandată protecția în 
timpul actului sexual.

Irina Năsta. ?
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Maria Tudor
„Eu iubesc muzica populară până mor și dacă m-aș mai naște 

o dată, tot folclor aș cânta!”

Maria Tudor este artista noas
tră, a hunedorenilor. A fost și 
este iubită de public pentru 

sinceritatea ei și pentru pofta 
de viață. Fără cântec nu ar 
mai fi ea. Maria Tudor, dia

dema cântecului moțesc, este o 
luptătoare pentru păstrarea 

tdiției și cântului autentic. 
Nu se lasă dărâmată de pro
bleme cotidiene și își dorește 
ca tot ceea ce a realizat ca ar- 
ist să nu fie dat uitării de noile 

generații.

Provine dintr-o familie modestă 
locuia într-un cătun numit Săvești, 

indeva în apropiere de Brad. S-a născut 
n data de 23 februarie 1947 și este sin- 
;ura fiică a familiei Tudor. A crescut-o 
tunica ei, care de altfel i-a insuflat 
Iragostea pentru tradiția și cântecul 
«opular românesc. Când era copil, 
daria Tudor mergea adesea la 
nănăstirea de la Crișan, unde se ruga și 
ânta în biserică alături de săteni și de 
ireot. „Bunica Ana avea grijă de mine, 
dama era surdă iar tata, trecut prin oro- 
ile războiului, era invalid. Nu aveau 
y * să se grijească de mine”, a 
nărturisit Maria cu lacrimi în ochi.

„Muzica 
este un dar divin”

La vârsta de 11 ani, Maria a cântat 
>entru prima dată cu „Taraful de la 
/ața”. A avut emoții, dar i-a plăcut și a 
ontinuat să cânte alături de ei multă 
Teme la diverse evenimente artistice. 
,Pe vremea mea nu erau festivaluri și 
oncursuri cum sunt astăzi. 
Competițiile între artiști erau numite 
.schimburi culturale” iar iubitorii de 
olclor erau mult mai mulți decât în 
ilele noastre. Interpreții cântau cu drag 
i trăiau versurile pe care le ziceau”, a 
pus interpreta.

Odată cu vârsta majoratului, 
daria Tudor a fost invitată de Televiz- 
unea Română să participe la singurul

concurs folcloric al vremii, numit “Di
alog la distanță”. (Competiția avea să 
descopere cele mai bune talente muzi
cale ale momentului.) Astfel „nestem
ata” din Țara Moților a concurat în 
prima ediție a „Dialogului” (1965) cu 
interpreți din zona Bacăului, iar doi ani 
mai târziu (1967) cu artiști din Cluj. De 
fiecare dată a ieșit câștigătoare și este 
mândră de asta. „Era ceva deosebit să 
fi invitat de Televiziunea Română ... 
Așa am putut să cânt melodiile moților 
pentru toată lumea!”, povestește Maria 
Tudor.

“Eu sunt fată 
de la moți”

Maria a plecat în Banat să ducă 
tradiția meleagurilor și obiceiurile 
moților, care nu au fost evidențiate până 
atunci. Să vorbească despre moți cum 
nu a făcut-o nimeni - prin cântec - de
spre minunățiile Țebei, Văii Arieșului, 
Crișcior sau Gura Barza. „Academia de 
folclor “ din Caransebeș a fost locul 
unde a putut să facă toate acestea și tot 
aici și-a găsit marea dragoste - pe rap
sodul Luca Novac. “La Caransebeș 1- 
am cunoscut pe Luca, ne-am 
îndrăgostit unul de altul plimbându-ne 
cu barca pe lacul Ohrid din Macedonia 
și ne-am căsătorit când am împlinit 24 
de ani, mai exact... în 1971”, a afirmat 
cântăreața. Tot în acea perioadă, Maria
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înregistrează și melodia “Eu sunt fată 
de la moți”, melodie pe care a compus- 
o împreună cu bunica Ana. Este cân
tecul pe care tinerii artiști ai 
momentului îl cântă cu plăcere și astfel 
mulțumesc Măriei pentru tot ceea ce 
face pentru folclorul moțesc. In 
turneele naționale și internaționale a 
fost mereu apreciată pentru cântecele 
sale, fiind considerată imaginea Țării 
Moților. La Ohrid, în Macedonia, în 
cadrul Festivalului Țărilor Baltice, 
Maria Tudor, alături de Luca Novac, a 
cucerit inimile spectatorilor. De succe
sul avut acolo au aflat și cei de la Radio 
România și redactori de la TVR care au 
difuzat spectacolul din țara vecină.

Modelul de artist 
al Măriei Tudor

Maria a avut posibilitatea să înreg
istreze la Electrecord patru discuri. 
Emilia Comișel, Tiberiu Ceia, Tiță 
Ștefan, Laura Lavric, Drăgan Muntean 
sau Angelica Stoican sunt câțiva dintre 
colegii de scenă cu care artista se 
mândrește și are amintiri de prin spec
tacole. „Toți avem un îndrumător în 
cariera care ne-o alegem. Eu am fost 
norocoasă să o am pe Lucreția Ciobanu 
alături. Mă iubește din tot sufletul. 
Mereu i-am urmat sfatul și cântăm 
împreună ori de câte ori avem ocazia 
a afirmat Maria.

„Artă tradițională 
suferă modificări”

Maria Tudor iubește folclorul și nu 
ezită nici un moment să își spună „oful” 
despre ceea ce a fost arta tradițională 
românească și cum o vede ea astăzi. îi 
apreciază pe cei care își dau silința și 
fac tot ce le stă în putință pentru a 
păstra cântecul și obiceiurile așa cum 
erau odată în stilul de viață al țăranului 
român. Speră ca tinerele talente ale 
artei populare, care s-au născut în era 
tehnologiei, să înțeleagă ce înseamnă 
folclorul românesc și, chiar dacă ceea 
ce a fost nu mai poate fi, să păstreze vie 
măcar amintirea obiceiurilor, iar cân
tecul moțesc să nu lipsească din 
cunoștințele lor. „Sunt multe de spus 
despre folclor... Cântecul e de la Dum
nezeu.. . Pe zi ce trece fărâma de auten

tic a tot ceea ce înseamnă muzică și artă 
tradițională suferă modificări. Puțini 
sunt cei care reușesc să evidențieze 
ceea ce îi face pe români să fie români. 
Să iubească în adevăratul sens al cu
vântului muzica din popor și tradițiile 
din România pitorească”, spune Maria 
Tudor.

Obiceiurile moțești din șezători și 
de la Crăciun sunt mai prezente ca 
oricând în vorbele Marie Tudor și, deși 
nu se întâmplă prea des să aducă în 
atenția marelui public, artista plănuiește 
să filmeze un documentar cu datinile 
așa cum le știe ea din vremea copilărie. 
Pentru acest proiect artista vrea să 
revină acasă, la Brad, și să 
reamintească hunedorenilor că locuiesc 
în cea mai frumoasă și mai bogat zonă 
etnografică.

Georgiana Giurgiu
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Mai mulți opozanți ai puterii 
de la Kremlin sunt implicați 
într-un scandal sexual

Comemorare la 24 de ani de la explozia 
de la Cernobîl

Ei. alături de un cunoscut model 
despre care se crede că ar fi agentă a 
serviciilor secrete ruse, sunt implicați 
într-un scandal sexual de proporții. 
Bărbații au fost filmați în ipostaze 
mai mult decât compromițătoare. 
Imaginile au fost postate apoi pe In
ternet.

Una dintre "victimele" frumoa
sei Katia Gherasimova, alias 
MooMoo, a fost umoristul Viktor 
Șenderovici, a cărui satiră la adresa 
Kremlinului îl deranjează pe 
Vladimir Putin de mai bine de 10 ani.

Secvențele cu Șenderovici în 
timp ce-și înșela soția nu sunt însă 
singurele de acest fel. în brațele 
"ispitei" a fost surprins și liderul 
xenofob Alexandr Potkin, șeful 
Mișcării împotriva imigrației ilegale, 
scriitorul disident Eduard Limonov, 
politicianul Roman Dobrokhotov sau

Americanii cercetează
un posibil atentat 
la viața lui Obama

Autoritățile din SUA sunt în 
alertă, după ce un bărbat înarmat a 
fost reținut într-un aeroport din statul 
North Carolina în apropierea avionu
lui prezidențial. Președintele Barack 
Obama se îmbarca în aeronava Air 
Force One, în momentul în care 
bărbatul înarmat a fost reținut.

Joseph McVey, în vârstă de 23 
de ani, a fost imobilizat în timp ce 
ieșea dintr-o mașină închiriată la ter
minalul de unde urma să plece 
președintele. Bărbatul a fost plasat în 
arest preventiv, iar în prezent se află

Mandatul de urmărire internaționala
a lui Silviu Ionescu

Ministrul singaporez de Ex
terne, George Yeo, a declarat luni în 
Parlament că mandatul de urmărire 
internațională emis pe numele lui Sil
viu Ionescu a fost suspendat din 
cauza unui dezacord privind inter
pretarea unui articol al Convenției de 
la Viena.

Ministrul a făcut această 
declarație în urma unei interpelări și 
a adăugat că alți diplomați din Singa
pore «u spus Guvernului că fostul 
însărcinat cu afaceri al României, Sil
viu Ionescu, "a compromis întregul 
corp diplomatic".

Yeo a declarat, de asemenea, că 

Ilya Yashin, liderul aripii tinere dintr- 
un partid de opoziție. De altfel, acesta 
din urmă o acuză pe Katia Gherasi
mova că este membră a FSB, fostul 
KGB.

Apariția filmului pe Internet a 
declanșat o adevărată reacție în lanț. 
Mai multe figuri cunoscute ale 
opoziției din Rusia au mărturisit că 
au avut relații cu MooMoo.înregis
trarea video nu este însă doar o 
simplă înșiruire de imagini filmate de 
camera ascunsă. Fiecare peliculă este 
în mod evident realizată de 
profesioniști.

Filmul alternează secvențele în 
care apar "incriminații" în compania 
modelului cu imagini din emisiuni de 
televiziune umoristice. Mai mult, 
toate imaginile compromițătoare au 
fost filmate în același apartament.

în închisoare.
Se pare că mașina lui McVey era 

dotată cu girofar precum vehiculele 
poliției. Suspectul nu este, însă, 
membru al forțelor de ordine. 
Autoritățile americane au demarat o 
anchetă pentru a elucida acest caz.

Incidentul s-a petrecut după ce 
președintele Obama a participat la o 
ceremonie în memoria a 29 de mineri 
care au murit la 5 aprilie din cauza 
unei explozii produsă într-o mină de 
cărbune.

a fost suspendat

situația se complică "având în vedere 
că România susține că Ionescu se afla 
în timpul funcțiunii la momentul pro
ducerii accidentului". "Noi nu 
înțelegem cum poate fi posbil acest 
lucru", a adăugat ministrul.

Luni s-au împlinit 24 de ani de 
la accidentul de la Cernobîl.

Dezastrul nuclear a fost come
morat simultan în șase orașe 

ale țării: București, Alba-Iulia, 
Iași, Bacău, Bistrița, Arad și 

Cluj-Napoca.

Pe 2b Aprilie 1986, reactorul 
numărul 4 al centralei nucleare de 
Ia Cernobîl, din nordul Ucrainei, a' 
explodat, contaminând o mare parte 
a Europei.

Incendiul la reactor a fost stins 
abia după 10 zile, timp în care a fost 
eliberată în atmosferă o cantitate 
foarte marc de material radioactiv.

Potrivit experților, norul elib
erat în atmosferă a avut o 
concentrație de peste 100 de ori mai 
mare decât bombele atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki.

Numărul exact al deceselor 
provocate de accidentul de la Cer
nobîl nu se cunoște, însă specialiștii

Spațiul aerian britanic a fost închis degeaba

Spațiul aerian britanic a fost în
chis sub un pretext fals, având în 
vedere că imaginile din satelit 
dezvăluie acum că nu a existat un 
nor de cenușă vulcanică peste în
treaga țară, potrivit Daily Mail.

Spațiul aerian a fost închis timp 
de șase zile, mai mult de 500.000 de 
britanici rămânând practic izolați în 
străinătate. De asemenea, compani

spun că depășește 90.000.
în urmă cu patru ani, fostul sec

retar general al ONU, Kofi Annan, 
estima că șapte milioane de oameni 

ile aeriene au suferit pagube de sute 
de milioane de lire sterline.

Acum, noi dovezi arată că, 
acolo unde a fost semnalat strat de 
praf, era în cele mai multe cazuri 
atât de subțire încât nu prezenta 
niciun risc. Imaginile demonstrează 
că cerul era în mare parte clar. Jim 
McKenna, șeful pentru strategie din 
Autoritatea aviației civile, a re

suferă încă în fiecare zi de pe urma 
tragediei nucleare.

Evenimentul a fost comemorat 
în întreaga Europă.

cunoscut: "Este clar că, la 
declanșarea acestei crize, nu au ex
istat date clare. De asemenea, este 
adevărat că, de ceva vreme, dci\^ 
tatca cenușii de deasupra Marii Bri
tanii era aproape de ncdctectat".

Imaginile din satelit vor fi 
folosite de companiile aeriene în 
lupta lor de a obține zeci de ir 
ioane de lire sterline despăgubiri oc 
la guverne, pentru pierderile 
suferite.

Decizia autorităților de a in
terzice cursele s-a bazat pe imag
inile de la serviciile meteo britanice, 
care prezentau modele simulate pe 
calculator cu un nor de cenușă la 
sud de vulcanul islandez Eyjafjalla- 
jokull. Respectivele modele ar fi 
trebuit testate de avionul de cerc
etare al serviciilor meteo, dar acesta 
era în hangar pentru a fi revopsit și 
au trecut câteva zile până când a 
fost trimis. Potrivit dovezilor, den, 
sitatea maximă a cenușii a fost de 
doar 20% din limita stabilită de 
cercetători, guvern și cei care 
fabrică avioane.



Is Senatorul PNL Dan Radu Rușanu a transferat 31,14% din acțiunile 
firmei hoteliere International Sinaia (INTE), de la Romtur Interna
tional București, societate pe care o controlează, uneia dintre fiicele 
sale, Ana Rucsandra Rușanu.
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Ozzy Osbourne i-a dat un lanț de aur
unui cerșetor

Rockerul Ozzy Osboume i-a 
dăruit unui cerșetor un lănțișor în val
oare de circa 3.000 de lire sterline (în 
timp ce se plimba pe stradă, Ozzy a fost 
abordat de un cerșetor care i-a cerut 
bani. Căutându-se în buzunare, Ozzy 
Osboume a constatat că nu are bani la 
el și i-a oferit lănțișorul pe care îl purta 
la gât în acea zi.Potrivit unei surse, care 
a relatat această întâmplare pentru co
tidianul britanic Daily Star, celebrul 
rocker i-a cerut cerșetorului să se roage 
pentru o lume mai bună.Ozzy Os
boume este fostul solist al trupei Black 
Sabbath, înființată în Birmingham, 
Marea Britanie, în 1968. De-a lungul 

Black Sabbath a vândut peste 
100 de milioane de albume la nivel 
mondial.Cuplul Ozzy Osbourne-
Sharon Osboume este considerat unul 
dintre cele mai bogate din Marea Bri
tanie, cu o avere estimată la peste 110 
milioane de lire sterline (127 de'mil
ioane de euro).

Jean-Michel Jarre este în doliu după mama sa

Richard Chamberlain
. a despărțit de iubitul său după 33 ani

Nimic nu durează o veșnicie, nici 
măcar iubirea dintre persoane de 
același sex. Richard Chamberlain s-a 
despărțit de iubitul lui, după 33 de ani.

Starul din seriale precum 
„Shogun” sau „Pasărea spin" a părăsit 
casa lor din Hawaii. Actorul. în vârstă 
de 76 de ani, și managerul și 
producătorul Martin Rabbett, care s-au 
căsătorit în 1984, au decis să își spună 
adio din cauza planurilor pe care 
Chamberlain și le-a făcut. Și anume, 
acelea de a-și dedica tot restul vieții ac
toriei.

i „Martin i-a fost manager lui

Doliu pentru Jean-Michel Jarre. 
Mama cunoscutului muzician a încetat 
din viață la 95 de ani.

France Pejot-Jarre nu a fost doar 
cea care a dat naștere unui fenomen al 
muzicii modeme, dar și o cunoscută 
luptătoare în Rezistența franceză. De 
două ori ea a reușit să scape de naziștii 
veniți să o aresteze, potrivit unor surse 
a fost până la urmă deportată la 
Ravensbriick, dar a jucat un rol foarte 
•important în rețeaua din zona Lyon. A

Richard ani întregi, dar, îmbătrânind și 
fiind mai mult în Hawaii, nu mai avea 
legăturile ca să îl împingă pe Richard 
în față", a declarat o sursă.

Se pare că starul s-a mutat în Los 
Angeles, iar noul lui manager i-a găsit 
o serie de roluri, inclusiv cel al unui hoț 
în drama tv „Leverage" și al unui preot 
într-un film independent.

Prietenii cred că actorul se va 
simți singur fără partenerul lui de lungă 
durată, care să îi fie alături. „Crede că 
munca îl va face complet, dar niciodată 
nu este suficient pentru el”, a declarat 
un prieten.

fost decorată cu Legiunea de Onoare, 
Crucea de Război și Medalia 
Rezistenței.France a divorțat de Mau
rice Jarre după plecarea acestuia în 
Statele Unite și și-a crescut fiul la 
Vanves, lângă Paris. A fost extrem de 
discretă, dar foarte mândră de 
realizările lui Jean-Michel Jarre. 
Internată în spital pentru probleme res
piratorii, France a pierdut bătălia pentru 
viață.

Scarlett Johansson
consideră că a fi sexy 
înseamnă să ai forme

A fost declarată una dintre cele 
mai sexy vedete de la Hollywood, dar 
Scarlett Johansson recunoaște că 
datorează acest lucru formelor ei, la 
care nu ar renunța pentru nimic în 
lume.

„Nu trebuie să fiu slabă ca să fiu 
sexy. Nu mă veți vedea niciodată 
pierzând o grămadă de kilograme. Nu 
sunt neliniștită că trebuie să mă în
fometez. Pentru mine nu este deloc 
sexy să fii ultra-slabă”, a declarat 
partenera de viață a lui Ryan 
Reynolds.

Pe de altă parte, actrița, în vârstă 
de 25 de ani, care îi dă viață spioanei 
Natasha Romanoff în „Iron Man 2”, 
recunoaște că a lucrat mult ca să 
poată intra în costumul destinat per
sonajului.

„Am făcut antrenamente pentru 
pierderea kilogramelor, amestecate 
cu arte marțiale și luptă corp la corp. 
Când lucrezi atât de mult, trebuie să 
îți și alimentezi noul corp, așa că 
mănânci diferit, foarte curat, multe 
omlete, curcan, lucruri de astea. A

Michael Douglas 
și-a pierdut virginitatea 
la 16 ani cu două femei măritate

Fie că a fost vorba de „Atracție 
fatală” cu Glenn Close, fie de „In
stinct Primar” cu Sharon Stone, 
Michael Douglas a impresionat de 
fiecare dată prin aptitudinile sale de 
amant perfect. Atât pe marele ecran, 
cât și în viața reală. Dar care să fie

fost o experiență care m-a făcut să mă 
simt mult mai puternică, așa cum nu 
am mai fost până acum”, a conchis 
diva.

oare izvorul acestui fluviu al pasiunii 
erotice?

Ei bine, se întâmpla în 
adolescența actorului. Dacă părintele 
lui, Kirk Douglas, și-a pierdut vir
ginitatea la 15 primăveri, cu o 
profesoară, așchia nu a sărit deloc de
parte de trunchi. Dimpotrivă, fiul și- 
a depășit tatăl, începându-și viața 
sexuală nu cu una. ci cu două femei.

„Eu aveam 16 ani, iar ele vreo 
30. Erau prietene bune ale mamei 
mele și erau ambele măritate", 
povestește starul hollywoodian, pre
cizând că, din acea noapte magică, a 
tras învățături cât pentru o viață 
întreagă.

„Nu vă spun numele lor, pentru 
că nu vreau să le creez probleme. 
Oricum, cred că au murit între timp”, 
a conchis actorul de 65 de ani.

Thalia a uitat versurile melodiei GLASUL HUNEDOAREI
pe care o cânta în direct

Și divele o dau în 
bară uneori! Este cazul 
Thaliei. Invitată într-o 
emisiune pentru a-și pro- 
mova noul album, 
„Primera Fila”, mcxicanca 

igSBiSS, a uitat versurile melodiei 
„Equivocada”.

■ WFsSR începutul a fost fără 
> cusur, însă refrenul i-a dat

mari bătăi de cap artistei, 
în zadar a încercat Thalia 
sa ÎȘ’ amintească, deja era 
prea târziu. „Aiii, am 
atâtea emoții că mă aflu

aici”, s-a scuzat vedeta, 
după care, pcrfecționistă 
cum o știm, a terminat 
melodia.

La final, a răsuflat 
ușurată și a încercat să 
dreagă din nou busuiocul: 
„Am uitat versurile, dar 
adevărul este că de vină 
sunt emoțiile și bucuria de 
a mă afla aici”.

Deh, măcar nu și-a 
pierdut talentul actoricesc 
dobândit în telenovelc...

OFERTA
ABONAMENTE

- Persoane fizice -

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

12 luni-100 lei

O
Abonamentele 

se pot face: 
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale
din județ;

- la sediul redacției
din Deva, 

str. MUrăști, bl. D 4, 
sc. 1, ap. fi

la telefon: 0354/ 882.100 
sau 0354/882.101
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inte:

„LADDER 49” este un film emoționant despre extraordinarul eroism 
al pompierilor, despre viața lor de acasă, despre prieteniile lor și visu
rile lor. „Ladder 49” surprinde lumea cu totul ieșită din banal a unei 
companii de pompieri din Baltimore și pătrunde în intimitatea celor 
care-și riscă viața în fiecare zi. (Pro TV; 20:30; Oamenii focului)

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvii 
AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COLIR, 
CORAL, GEDIJLOTI, INADERENȚE, 

INELEGANȚA, IRĂ, ÎNCOLONAȚI, 
ÎNTĂRÂTATĂ, LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POLO, 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SOȚ, 

STĂPÂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - ARAD

Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

9 6 4 5 3 2
8 9 3 7 5

3 5 8 2 9 1
5 8 3 4

4 7 2 9 1 8
9 7 5 2

8 4 2 7 1 9
2 6 1 8 5

5 1 9 4 7

ZtV^I ZTV^f2 ante

W
□
2
<
r-'

07:00
07:30
08:00
09:00
09:15 
'0:10

11:15
12:15
12:45

14:00
14:45
15:30
16:00
17:00
17:55
18:25

19:40
20:00

.21:10

21:40

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră 
Trezirea ia apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 243.) 45' cu 
Benjamin Vicuna, Silvina 
Acosta, Catalina Artusi, Dicgo 
Bugallo
Vedeta familiei (rcl.) 
Echipa verde (2009, rcl.) 
Secretele de la palat (sud-co- 

rccan serial, 2009, rcl. - 57.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios 
Rom european 
Kronika (magazin cultural) 
Atunci și Acum 
Viața și banii 
Secretele de la palat (sud-co- 

recan serial. 2009 - 58.) 60' cu 
Yo Won Lec, Kil-Kang Ahn, 
Tac-woong Eom. Hyun-jung Go

Sport
Telejurnal; Meteo
Studio fotbal UEFA Cham

pions League
Fotbal: Olympique Lyonnais - 

Bayern Munchcn
Studio fotbal UEFA Cham

pions League

07:00
08:10

09:55
10:00
10:15

10:45
12:00
12:45
14:30

15:00
16:00

17:00

18:00

18:10

18:40

19:15

21:00
22:00
23:10

Centrul de frumusețe
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999, rcl.)
Descoperă românii
Telejurnal; Sport
Berlin, Berlin (german serial,

2002 - 79.)
întâlnire pe 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008)
Tribuna partidelor parlamen

tare
împreună în Europa
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rcl. - 59.)
Asul din mânecă (SUA dramă,

2003 - 5.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rcl. - 79.)
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 229.)
Leul negru (austriac dramă, 

2008) cu Wolfgang Bock, Hosh 
Kane, Lukas Resetarits, Sule 
Rimi
D'ale iu’ Mitică (reportaj) 45'
Ora de știri (show de întâlniri) 
Asasinarea lui Henric al IV-lca 

(francez dramă, 2008) cu Ar
naud Bcdouct, Chiara dc Luca, 
Olivier Augrond, Priscilla Bcs- 
cond
■■■■■■ EKOKOHnHSB

— N MM ■

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Șurile Pro I V (20091 07:30 împreună pentru totdeauna 08:20 Sport cu Fiorentina
10:00 în gura presei >09:55 Omul care aduce cartea 08:45 Cameleonii 09:00 Galileo
11:00 Familia Bundy tl 0:00 Om sărac, om bogat (român co- 10:00 Luna fermecată 09:30 Viceversa (reality show)
12:00 Singuri cu vedeta medie - 31.) 11:15 Pasiune (dramă, 2007) 10:30 la-ți mâinile dc pc Mississippi j
13:00 Observator r 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 12:30 Pasiune (dramă, 2007) 11:30 Căminul dc 5 stele
U:00 Benny Hill 1973, rcl.- 3721.) 14:00 RBD, familia 13:00 Camera dc râs

(englez serial, 1969)60' cu 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Rețeta de ACASĂ 14:00 Neveste disperate
Benny Hill, Henry McGee, Bob •14:00 Totul pentru copilul meu (SUA 15:30 Destine furate 15:15 Cireașa de pc tort
Todd, Jackie Wright dramă, 1985) 16:25 Vremea dc ACASĂ 16:15 Galileo

14:30 Comanda la mine (reality 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Maria Mercedes 17:00 Trâsniții (serial dc comedic,
show, 2010, rel.) 1973 - 3722.) 17:30 Povcștiri adevărate 2007, rcl. - 37.)

16:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 18:00 Focus 18 90'
17:00 Acces Direct ‘ 17:45 Happy Hour (emisiune dc di- 19:30 Cameleonii 19:00 Focus Sport
19:00 Observator vertisment, 2007) 20:30 Predestinați 19:30 Camera de râs
20:30 Oamenii focului 19:00 Știrile Pro TV 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 20:00 Valorile familiei Addams

(SUA film de acțiune, 2004) 20:30 Frumusețe pe muchie de cuțit serial, 2008) 22:15 Trâsniții (serial dc comedic,
115' cu Joaquin Phoenix, John (reality show, 2010) 22:30 Povcștiri dc noapte 2007 - 38.) 45'
Travolta, Jacinda Barrett, Ro- 22:15 State dc România (român serial (emisiune dc divertisment. 23:15 Semnale dc dincolo
bert Patrick dc comedie, 2009 - 99.) cu 2007) (canadian-englcz-franccz

23:00 Observator Ghcorghe Visu, Carmen Tănasc, 23:30 India (brazilian-indian film se- dramă, 2005)
23:45 Un Show Păcătos Doinita Oancea, Octavian Stru- rial dc aventură, 2009) cu Ju- 82' cu Andie MacDowcll, Sa-

(emisiune dc divertisment) nilă liana Pacs, Mârcio Garcia, muel Le Bihan, Tim Roth, Mar-
23:30 Știrile Pro TV Rodrigo Lombardi, Caio Blat got Kidder

18:00
20:00
22:00

23:30

11:35 Singuri (francez comedie, 2008)
13:10 Titanic (SUA dramă romantică, 1997)
16:20 Mariaj de Vcgas (SUA comedie romantică, 2008) 

Patru prietene și încă o pereche de blugi (comedie romantică, 2008) 
"Curat” și treaz (SUA dramă, 1988)
Sufocare (SUA dramă, 2008) cu Sam Rockwell, Anjelica Huston, 

Kelly MacDonald, Matt Gerald
Drumul mătăsii (canadian-franccz-italian-cnglcz-japoncz dramă ro

mantică, 2007) 107' cu G. Gcorgiev-Gcc, Keira Knightley

14:15
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00 
20:00 
22:00

Descoperă România (rcl.)
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rcl. - 16.) 
Adevărul gol-goluț (serial de comedie, 1995, rcl. - 6.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 9.) 
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/18.) 
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 7.) 
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 17.) 
Academia de poliție IV (SUA comedie, 1987) 
Reposcdata (SUA comedie, 1990) 80' cu Linda Blair, Ned Beatty

>r
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile Ia A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva croitor 2 pizzar I zidar restaurator 2 magazioner 1

Telefon: 0755.999.916 cusător piese din piele și înlocui
tor 39

pregătitor piese încălțăminte
21

dulgher (exclusiv restaurator)
4

zidar rosar-tencuitor 6

absolvent înv. preuniversitar fără
atestat prof. 10

barman 1

bucătar 4

cameristă hotel 1

electricean de întreținer și repara
ții 1

pregătitor pt.încălțăminte și arti
cole tehnice din cauciuc 6

faianțer I

instalator centrale termice
4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

specialist în domeniul calității
1

dulgeher (exclusiv restaurator)
9

instalator încălzire centrală și

izolator hidrofug 2

mașinist la mașini pt. terasamente

muncitor neca! la asamblarea.
montarea pieselor 82

ospătarfchelner) 5

scr^ 1

zidar rosar-tencuitor

vânzător 1

vulcanizator piese din cauciuc la
prese 1

gaze 1

instructor auto 1

instructor școlar-auto 1 

lăcătuș mecanic 6

lucrător comercial 1

sudor 6

tăietor cu flcăra (autogen)
3

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

securitate 1

agent vânzări 1

barman 3

confccționer-asamblor art. din 
textile 2

macaragiu

manipulam mărfuri 1

vânzător 2

zidar-pietrar 1

zidar samotor 1

zugrav-vopsitor I

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 2

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

medic specilaist 1 agent comercial 1

montator subansamble I

munc. necal.la demol. clădiri,zi- 
dărie, faianță, gresie, parchet

I

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 1

dulgher restaurator 1

electricean auto 1

electricean de întreținere și repa
rații 1

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar beton ist 2

fmisor-lacuitor lemne 5

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș mecanic 2

lucrător comercial 1

lucrător gestionar 1

mecanic auto 1

munc. necal. la ambalarea prod.
solide și semisolide 5

munc. necal.la întreț. drumuri.
șosele, poduri, baraje 8

Lupeni

munc. necal.la demol. clădirilor, 
zidăriei, mozaic, gresie, faianță

6

bucătar 1
munc.necal.în ind confecțiilor

9

cameristă hotel 1

Telefon: 0755.999.919 muncitor necal.în ind. confecții
lor 5

mun. necal. în ind. confecțiilor
4

munc. necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor
1

conducător imm, patron (girant)- 
prestări servicii I

munc. necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 4

șofer de autoturisme și camionete 
o

ospătar I

confecționer-asambleor articole 
din textile 4 sudor manual cu arc electric

3
consilier/expert/inspector/refe- 
rent/economist în management zidar pietrar 1

IMOBILIARE FERTE DE SERVICII
Vând casă P+l, 5 camere, living, 3 băi, terasă, termopan, ideal pensiune, casă de 
vacanță în jud. Brașov, localitatea Zămești. Preț 160.000eur negociabil. Adresa 
str.Călugăreni, nr. 128, Deva.

Ofer spre închiriere garsonieră. Deva, zona Miorița, mobilată, amenajată, utilată. 
Preț !20eur/lună. Tcl.0764.690.096

apartament 3 camere în Brad, zona poștei, et.3, cu geam termopan, semi-de- 
comandat. Preț 78.000 lei. Tel .0726.493.080

Vând apartament 4 camere, Simeria, decomandal. amenajat, mobilat sau schimb 
cu apartament 2 camere plus diferența. Preț negociabil.Tel.0730.287.975

Vând sau schimb apartament Simeria, 2 camere, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandal, amenajat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 
Tel.0740.965.191

Vând apartament 2 camere. Simeria. ultracentral, decomandat, amenajat, vedere 
spre bulevard, preț negociabil. Tel.0721.805.675

Vând urgent casă în Simeria. zona pieței, 2 camere, bucătărie, baie, cu grădină, 
toate utilitățile. Are vad comercial. Preț 12().0001ei negociabil. Tel.0722.582.097

Vând casă în Simeria, construcție din 1997, parter și etaj, living, 2 dormitoare, 2 
bai, balcon, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină., toate utilitățile. Preț 
240.000 lei negociabil, zonă liniștită. Tel.0735.066.695

Cumpăr apartament 3 camere în Deva , etaj intermediar, zonă bună.
Tel.0732.727.786

''Jertă! Vând casă în Simena, zona Primăriei. 2 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
anexe, grădină, toate utilitățile.preț 38.000 eur, negociabil. Tel. 0769.839.694

Cel mai mic preț! Vând apartament 2 camere, Simeria, bloc de cărămidă, amena
jat, zonă liniștită sau schimb cu garsonieră la parter sau etaj I plus diferența . 
Preț75.OOO iei negociabil. Tel. 0748.689.532

Schimb casa Bretea Mureșană la 2 km de Ilia, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
anexe, curte și grădină , suprafață de 3000mp, zonă liniștită cu garsonieră sau apar
tament în Deva plus diferența.Tel. 0729.015.069

Ofertă specială! Vând garsonieră în Simeria. msuprafața 43mp, bloc de cărămidă, 
pivniță, magazie, preț 53.0001ei. Tel.0730.346.219

Cumpăr spațiu în Deva de lOOmp în zonă bună, la parter. Tel.0354.410.622 
1

Vând urgent la preț de criză casă la Ribița la 6km de Brad, 2 camere, bucătărie, 
hol, grădină 850mp.Preț 30.000eur neg și în 2 rate. Tel. 0751.176.178

Ofer spre închiriere apartament în Deva, ap. 2 camere, decomandat, mobilat, ame
najat, centrală termică, tv, ocupabil imediat, în zona pieței. Preț 150eur/lună. 
Tel.0729.018.866

Vând apartament cu 2 camere în Deva, et.l, 56mp, bloc cărămidă. 
Tel.0725.389.514

Ofer spre închiriere apartament 3 camere, 2băi, Deva, zona Lido fCasa de Pensii), 
nemobilat, centrală termică, et.l, ocupabil imediat. Preț 160eur/lună. 
Tel .0721.985.256

munc. necal.la întreț.drumuri, po
duri, baraje 2 manager autoaprovizionare 1

munc. necal. la spargerea și tăie
rea materialelor de costrucții

1

șofere autocamion, mașină de 
mare tonaj 1

vânzător 1
șofer de autoturisme și camioane

1

blană 1

curier 1

drujbist 2

finisor confecții industriale din
blană 1

manipulant mărfuri 2

mașinist la mașini pt. terasa-
mente(ifonist) 1

montator subansamble 12

inspector(referent)resurse umane
1

lucrător comercial 2

mașinist la mașini pt.terasa- 
menie(ifonist) 1

muncitor necal.în silvicultură
5

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, poduri.baraje 1

munc.necal.în ind.confecțiilor
5

zidar-pietrar 3 vânzător 4
mun.necal.în agricultura 27

munc.necal.în silvicultură 2
muncitor necal.la asamblarea.

Vulcan Simeria

Telefon: 0755.999.920 Telefon:0755.999.921
muncitor necal. la demol.clădiri-
lor,mozaic, faianță, gresie 1

barman 1 barman 1

bobinator aparatj electric 1 casier 2

munc.necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 2

bucătar 1

confecționer-asamblor articole
textile 5

director economic 1

electricean de întreținere și repa
rații I

electricean exploatare rețele elec
trice 1

finisor produse abrazive 1

izolator termic 1

drujbist 2
ospătar(cheiner) 2

montarea pieselor 16

ospătarțchelner) 4

tălpuitor industrial 4

vânzător 2

Călan

lucrator comercial

măcelar 1

Câștigați 2000-50001ci/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat au- 
toadresat la: Lucaci Nicolac, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse 
umanc-salarizarc, declarații buget, balanța. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 
0723.409.007

Țin contabilitate primară: nir, registru casă,jurnale, contabil experiență, inspec
tor resurse umane, angajări, rcvisal, salarizare, evidență personal, declarații con
sultanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

DIVERSE
Vând fân în zona Brad și motocositoarc. Tel.0726.390.037, 0746.582.288,
0254.227.523

Vând motocositoarc fabricată la Mecanica Orăștic. Tel. 0720.545.261

Vând fân în zona Brad și motocositoarc model Orăștie. Str. Valea Brad, 
nr. 198, or. Brad.

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

Vând geam termopan l,65m/l,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam 
din lemn (dublu), 2 canatc l,15/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam 
l,80/0,80m ,prcț 100 lei. Țiglă veche, preț0,501ci. Tel. 0254.217.402

Vând patefon in stare de functionarc cu ace de rezervă și plăci anii 1930, 
muzică clasică, jazz, șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0722.142.458

Vând ciobănesc german 2 luni -lOOron, doberman 4 luni-150ron, vând casă 
com. Ilia sau schimb ap.în Simeria sau Deva; vând aragaz Zanussi-200ron, 
combină frigorifică-200ron, mașină de spălat automată Indesit-200ron. Tel. 
0743.832.083

Transport zilnic de persoane in Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania la destinație, cu mașini modeme climatizate. 
Tcl.0721.285.100

Vând vacă rasa bălțată românească, 4 ani, gestantă in 4luni.
Tcl.0254.237.357

Vând cățel doberman 150 ron buc., 4 căței ciobănesc german la 150 ron 
buc. Trei căței cane corso, masculi, 100 ron buc. Tel. 0743.832.083.

Donez câine lup (german ciobănesc), femelă, 2,5 luni, cuminte, jucăușă. 
Loc. Ilia, tel.0757.533.889.

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

șofer autocamion/mașină mare 
tonaj 1

tăietor manual lemn de foc 1

Telefon: 0755.999.924

bucătar 1

munc. plantații și amenajări zonă 
verde 6

consilier financiar-bancar 1
tâmplar universal 1

reprezentant comercial vânzător 3
electricean echipamente electrice 
și energetice 1

vânzător 4 Brad gestionar depozit 1

Oraștie Telefon: 0755.999.923

Telefon: 0755.999.922

agent securitate 22

ajutor ospătar 1

cusător piese din piele și înlocui
tor 10

inginer construcții civile, indus
triale și agricole
4

lăcătuș montator 10

brutar 1 lucrător comercial

croitor confecții industriale din
îngrijitor clădiri

mecanic auto 1

E AUTO
Vând Seat Marbella 850cmc, a.f. 1987, consum mic, R.t. 15.12.2011 și 
Opel Astra Caravan , 5 uși, 2000cmc, a.f.1994, R.t.15.12.2011, stare bună 
de funcționare, preț 500 eur, respectiv 2.200eur Tel. 0254.221.254, 
0720.528.350

Nr. 153-27 aprilie 2010

TALON DE MICĂ PUBLICITATE .

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume........
Strada........
Localitatea. 
C.I. seria... 
Eliberat de

Semnătura

.............Prenume.........
..................Nr........Bl.
...........Județul..............
nr..................................
..... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE

Sc......Ap. .

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

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3
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FC Hunedoara
se menține lider în Liga a IV-a

Liga a IV-a Hunedoara se 
apropie cu pași repezi de final. 
Doar Aurul Brad mai are spe
ranțe că poate opri marșul tri
umfal al echipei pregătită de 

Nelu Mitrică, FC Hunedoara, 
lider cu cinci puncte avans și 
șase etape înainte de final.

Urmările „războiului” de la Uri- 
cani sunt cele peste 20 de persoane care 
au ajuns să fie amendate în urma 
violențelor de la finalul partidei. Opt 
sunt din tabăra hunedorenilor, iar 15 
sunt din Uricani. Rezultatul din teren e 
însă cum nu se poate mai bun pentru 
hunedoreni, care au marcat prin 
Trăscan și noua achiziție, Șaucă, 
golurile unei victorii care îi apropie și 
mai mult de obiectivul fixat la în
ceputul sezonului. Suporterii hune
doreni au însă și motive de bucurie, 
după „măcelul” de la Uricani. Mircea 
Alic, președintele Corvinului, declară 
pe site-ul suporterilor că la sfârșitul lui 
octombrie clubul de tradiție al Hune
doarei va avea în conturi milionul de 
dolari câștigat prin sentința pronunțată 
‘e înalta Curte de Casație și Justiție în 

zul Lobonț. Cât despre negocierile cu 
ienii, aceeași care au avut „intenția” 
ivestească și anul trecut, avem mari 

oemne de întrebare, ca să nu zicem sus
piciuni. Etapa cu numărul 24 a progra
mat meciurile directe dintre primele 
patru echipe din ierarhia județeană.

Cum FC Hunedoara a câștigat la Uri
cani, nici Aurul Brad nu s-a lăsat mai 
prejos. Dacicus Orăștie a pierdut la scor 
de neprezentare în Țara Zarandului. 
După 1 -0 la pauză, brădenii s-au mobi
lizat mult mai bine după pauză și au 
reușit desprinderea în urma unui corner. 
Golul trei, marcat de Lupea, din 
penalty, în minutele de final, a 
consfințit sfârșitul șanselor de pro
movare pentru echipa din Orăștie.

Universitatea Petroșani și Mureșul 
Brănișca „au uitat” să se prezinte la 
meciurile pe care le aveau, sâmbătă, de 
disputat.

Studenții din Valea Jiului nu au 
mai ajuns la Certej și au mari șanse să 
piardă meciul cu 3 - 0. Universitatea și- 
a motivat lipsa de la ora jocului prin 
numărul mare de indisponibili, însă 
acest fapt a fost constata doar în 
dimineața partidei?

Nici cei de la Mureșul Brănișca nu 
au mai făcut deplasarea în Valea Jiului, 
iar AJF Hunedoara așteaptă explicații și 
înscrisuri oficiale care să motiveze 
absența nemotivată din etapa a 24-a. In
teresant e faptul că în cinci din cele șase 
meciuri disputate, echipele care au pier
dut au făcut-o fără să marcheze vreun 
gol. Minerul Teliuc și-a continuat retu
rul slab și a pierdut, din nou, pe teren 
propriu, de data aceasta contra celor de 
la Metalul Crișcior. Cea mai 
concludentă victorie a aparținut 
„minerilor” din Aninoasa, care i-au 
„bumbăcit” bine pe elevii lui Marcel 
Șandor, de la Victoria Călan.

Rezultate complete 
etapa a XXIV-a

Minerul Aninoasa - Victoria Călan 5-1
Inter Petrila - Zarandul Crișcior 3-0
Aurul Brad - Dacicus Orăștie 3-0
Gloria Geoagiu - Agrocompany Băcia 1 - 0
Minerul Uricani - FC Hunedoara 0-2
Minerul Teliuc - Metalul Crișcior 0 - 1
Aurul Certej - Universitatea Petroșani și CS Vulcan - 
Mureșul Brănișca - nu s-au disputat

CLASAMENT

1. FC Hunedoara 24 184 2 51-11 58
2. Aurul Brad 24 17 2 5 46-26 53
3. Dacicus Orăștie 24 16 1 7 70-42 49
4. Minerul Uricani 24 12 4 8 37-29 40
5. CS Vulcan 23 8 11 4 34-24 35
6. Minerul Aninoasa 24 9 8 7 33-23 35
7. Victoria Călan 24 10 5 9 48-46 35
8. Inter Petrila 24 10 3 11 36-36 33
9. Metalul Crișcior 24 8 6 10 21-29 30
10. Zarandul 23 7 8 8 37-36 29
11. Gloria Geoagiu 23 7 6 10 26-34 27
12. Aurul Certej 23 7 4 12 51-49 25-
13. Agrocompany 24 7 3 14 39-47 24
14. Brănișca 23 6 4 13 35-58 22
15. Minerul Teliuc 24 5 5 14 22-60 20
16. U Petroșani 23 3 4 16 26-62 13

ETAPA V IITOARE

Aurul Certej - CS Vulcan
Mureșul Brănișca - Minerul Teliuc 
Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa
Victoria Călan - Inter Petrila
Zarandul Crișcior - Aurul Brad
Dacicus Orăștie - Gloria Goagiu 
Agrocompany Băcia - Minerul Uricani 
Universitatea Petroșani - FC Hunedoara

Lot ar fi, fotbal pe când?
Mureșul Deva are un lot experimentat de jucători. Cel puții 

dacă ar fi să ne luăm după CV-ul jucătorilor, devenii nu ar ave; 
niciun fel de probleme cu retrogradarea. Mulți dintre ei au meciur 
în Liga I și au trecut pe la echipe cu „ștaif’, gen CFR Cluj, Glori; 
Bistrița sau Dinamo. Doar atât, pentru că, la ora actuală, cu astfe 
de jucători Mureșul nu face față nici în liga secundă.

Transferat în urmă cu câteva etape la Mureșul, fundașu 
Călin Goia este singurul care a dat satisfacție prin prestațiile dir 
teren. Goia are meciuri în Liga I în tricoul lui CFR Cluj, în prim: 
ligă a Ungariei, la Spartacus, dar și partide în Cupa UEFA Inter 
toto. Laurențiu Opriceană a ajuns la Deva pe filiera FC Bihor. D< 
la orădeni a fost pus pe liber împreună cu coechipierul său, Andra; 
Kelemen. Probabil că Opriceană a uitat că în 2001 era în lotul lu 
Dinamo, fiind coechipier de vestiar cu Mihalcea, Marius Niculae 
Răducioiu, Cătălin Hîldan sau Ionuț Lupescu. în iarna lui 2005 
Bajko Bama a ajuns la Gloria Bistrița, în Liga I, de la necunoscut; 
Mobila Sovata. Acum, jucătorul se remarcă la Mureșul prin sume 
denia de ocazii ratate aproape la fiecare meci pe teren prcr /u 
Tot la Mureșul Deva a ajuns și coechiperul său de la Glori; 
Bistrița, Călin Tâmovean. Acesta a marcat o dublă victorioasă ît 
partida cu Fortuna Covaci, dar cam atât pentru atacantul care ; 
reușit tot o dublă și în Liga I, într-un meci dintre Pandurii Târgi 
Jiu și Gloria Bistrița, în 2007. La mijlocul terenului evolueaz; 
Horațiu Sătmar, unul dintre cei mai vechi componenți a 
Mureșului Deva. Evoluțiile sale i-au convins pe oficialii deven 
să îl transfere definitiv pe mijlocașul care a prins și meciuri îi 
Liga I, la Dacia Mioveni, tocmai echipa care s-a impus, sâm 
la Deva. Valentin Furdean era considerat una din marile speranțt 
ale fotbalului hunedorean. Transferul la UTA, echipă de prim: 
ligă atunci, contra sumei de 80.000 de euro, a fost considerat 1: 
acea vreme un pas înainte în cariera jucătorului. Marius Lăcătu: 
și apoi antrenorii care au urmat pe banca arădenilor nu s-au baza 
deloc pe jucător, care a ajuns să fie împrumutat la echipe din Lig. 
a Ill-a. Nici la CFR Marmosim Simeria, unde a ajuns sub form; 
de împrumut, nu a reușit să se impună, iar la Deva i s-a dat o nou: 
șansă, fotbalistul sosind sub „Cetate” din postura de jucător libe 
de contract. Gabriel Apetri este jucătorul cu cele mai multe meci 
uri în Liga I. Atacantul care a jucat și la Jiul sau Universitate; 
Craiova în primul eșalon, e însă o mare dezamăgire, devenim 
variantă de rezervă pentru atacul devean. O
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

SILVA>
LEMNTEk
iMuce și cincrcializtazi

tâmplărie da lom tripla stratificai 
■șl șl tarastra la caa arai bani cantata, 

parchet dh Imide lai 
paltin sac frasin.
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