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Dimineața La prânz Seara

Cerul va fi variabil. Vântul va sufla 
slab. Tragedie în zona Bradului

N-au convins
Deva (C.M.) - Cele mai de vază reprezentante ale fotbalului hunedo- rean mai au mult de muncit pentru a emite pretenții la performantă in noul campionat al ^Jj&ii secunde care va ®flebuta sâmbătă, 25 august. La ultimele meciuri de verificare, disputate sâmbătă, nici una dintre cele patru echipe din județ n-a pierdut, insă calitatea jocului lor a lăsat destul de mult de dorit, /p.7

H Deficitul de 
atenție

Deva (D.I.) - Se constată o creștere a numărului de cazuri care prezintă sindromul hi- perchinetic cu deficientă de atenție și autismul. Dacă deficienta de aten- _ fie se întâlnea, în urmă (0cu câțiva ani, la 6-8% dintre copii, în prezent valorile au crescut la 17%. Este foarte important ca aceste boli să fie diagnosticate în perioada de vârstă 0-3 ani, pentru că la adolescență copiii pot deveni alcooli
ci sau delincvenți. /p.5 

M. Gorbaciov

■ Trei morți și patru ră
niți grav reprezintă bi
lanțul tragic a două acci
dente produse la Brad.

Brad (M.T.) - Trei tineri și- au pierdut viata și alfi patru au fost grav răniți, în urma a două accidente rutiere grave,
I Căderea 
I imperiului 
| sovietic

Mosawa (MF) - în 
urmă cu 16 ani, 
lumea întreagă Iși în
drepta atenția 
asupra situației de 

[ la Moscova. Pe 19 
î august 199î, Radio

Moscova anunța că 
Mihail Gorbaciov este 
grav bolnav și că nu 
mai poate conduce 
statul și partidul. 
Atribuțiile sale erau 
preluate de un 
Comitet de Stat pen
tru Situații Excep
ționale, iar 

i vicepreședintele 
Ghenadi lanaiev a 
fost numit 
președinte. Eveni- 

: mentele din lunile ur
mătoare au demon- 

i strat că perioada 19- 
i 21 august 1991 a în- 
i semnat începutul 
i destrămării imperiului 
î sovietic, /p.2

UOUd accidente grave, m în urma cărora și-au piedH dut viata trei tineri s-au 5 produs, aseară, Ia interval1', ide câteva minute, pe șose-1 lele din municipiul Brad. | 
(Foto: Mifiaela Tâma$)q|
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Astăzi, examene de Bac Reparații pe criterii politice
Deva (S.B.) - După prima sesiune a Bacalaureatului 2007 au fost respinși 221 de candidați. Pentru aceștia, dar și pentru cei care, din nefericire, în urma contestațiilor, au obținut note care nu i-au ajutat la promovare sau pentru elevii care au avut de dat ' corigente începe astăzi sesiunea a doua a Bacalaureatului 2007. în județul Hunedoara vor intra în examene aproximativ 230 de candidați. Cen

Dispar meșterii populari
■ Olarii, cioplitorii, alți 
meșteri autentici dispar 
pe zi ce trece, dar 
nimeni nu face nimic.

Deva (S.B.) - Sâmbătă, la Costești, ora 14.00, a fost programată deschiderea „Târgului meșterilor populari”. Din păcate, meșterii autentici nu au fost prezenfi, locul lor 

produse aseară, în municipiul Brad. Unul dintre accidente s- a produs în Brad, în apropierea cimitirului unguresc. Din spusele martorilor se pare că în mașină erau patru tineri. „Șoferul nu avea carnet de conducere. Chiar ieri au cumpărat mașina, un BMW. A venit cu viteză, a pierdut con

trul de examinare va fi la Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva, iar centrul de evaluare vâ fi organizat, tot în Deva, la Grupul Școlar „Teglas Gabor”. Proba care este susținută astăzi este la limba și literatura română - oral. Mâine va fi susținut examenul la proba orală la limba și literatura maternă. Examenul va continua pe parcursul următoarelor două săptămâni.
fiind luat de tarabele comer- cianfilor cu obiecte kitsch, colorate și piperate la preț. „Am venit la Costești de vineri, dar nu vom mai veni. Organizarea unui târg al meșterilor populari lasă, aici, de dorit. Comparativ cu cel de Ia Găina, aici nu am fost primiți după așteptările noastre. Nu am avut cazare, ce să mai vorbim de masă, iar obiectele 

trolul mașinii și a intrat în- tr-un prun de pe marginea șoselei. Mașina s-a rostogolit de câteva ori și s-a oprit într- un alt prun”, a declarat un localnic. O tânără a murit pe loc, iar ceilalți pasageri au fost transportafi la spitalul din localitate cu răni grave. La câteva minute de la producerea

Deva (MF) - Repartizarea fondurilor pentru repararea școlilor se face pe criterii strict politice susține vicepreședintele PD, Gheorghe Barbu. „După ieșirea PD de la guvernare, repartizarea fondurilor pentru repararea școlilor se face pe criterii strict politice, dezavantajați fiind copiii din localitățile conduse de primari demo- crafi. Ce vină au acei copii

noastre din lut nu se vând. Oamenii care veneau în târguri pentru ele nu mai vin. Sunt dezamăgiți că, de cele mai multe ori, nu au ce vedea. Măcar banii de benzină ar trebuit să ne fie decontați. Am venit aici de la Târnăvita - județul Arad și ne-am trezit singuri în târg. Nu au mai venit și alti olari”, spuneau Elena și loan Mateș. 

accidentului, la ieșirea din Brad mor alti doi tineri. Aici, din cauza vitezei, conducătorul unei Dacia Solenza pierde controlul volanului și intră într-un copac de pe marginea șoselei. Un tânăr moare pe loc, unul în drum spre spital, iar al treilea se află în stare gravă la Spitalul din Brad, /p.3

că primarii sunt membri PD?”, a afirmat Barbu. El susține că din totalul fondurilor alocate unităților de învățământ hunedorene în luna august 51,2% au fost destinate pentru școlile din localitățile conduse de primari PNL, 44% pentru localități conduse de primari PSD și 4,7 la sută pentru școlile din localități în care edilii sunt membri ai PD.
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PE SCUST

• Tonte- -uandatete. Partidul de guver
nământ din Kazahstan, Nur Otan, a câș
tigat 88 la sută din voturile exprimate în 
alegerile legislative de sâmbătă, și va fi 
singura formațiune reprezentată în Parla
ment, potrivit cifrelor aproape definitive 
anunțate duminică de Comisia Electorală.

Deturnare teroristă în Turcia

Stolojan 
candideazăBucurești (MF) - Libe- ral-democrații au bătut vineri în cuie lista candidaturilor pentru euro- parlamentare și au decis să iasă la atac cu cel mai bine cotat membru. Liderul PLD, Theodor Stolojan, va fi vârf de lance pe lista candida- ților. Cu excepția senatorului Nicolae Vlad Popa, aflat pe locul trei, ceilalți candidați nu sunt persoane cunoscute.
Havel, 
pentru scutPraga (MF) - Vaclav Havel, fost președinte ceh și artizan al prăbușirii comunismului, în 1989, a semnat sâmbătă o petiție în favoarea amplasării în Republica Cehă a unei stații radar, ca parte a viitorului scut american antira- chetă din Europa.

Tăriceanu
(Foto: EPA) 

Consultări 
București (MF) - Pre
mierul Călin Popescu 
Tăriceanu îi invită 
mâine pe șefii par
tidelor politice parla
mentare la Palatul 
Victoria pentru a pur
ta discuții despre 
fixarea datei alege
rilor pentru Parla
mentul European. 
Partidele parlamen
tare au răspuns 
prompt invitației lan
sate de premier. PD 
a anunțat însă că nu 
se va prezenta, pen
tru că premierul ă 
amânat nejustificat 
alegerile europene. 
PSD, PRM și PC spun 
însă că vor merge 
să-și susțină punctul 
de vedere în fața 
premierului.

S Pirații aerului s-au 
predat autorităților, iar 
pasagerii au scăpat vii și 
nevătămați.Ankara (MF) - Incidentul care a ținut cu sufletul la gură o mulțime de oameni în Turcia și Cipru și a alertat toate agențiile internaționale de știri a atins punctul final. Un final fericit, fără victime și fără mari traume. Avionul decolase de pe aeroportul Er- can din partea turcă a insulei Cipru și se îndrepta, spre Istanbul. Potrivit unor surse contradictorii, pirații aerului doreau să îndrepte avionul spre Teheran sau spre Damasc. întrucât echipajul a explicat că nu are suficient carburant, avionul a aterizat pe aeroportul din Antalya pentru realimentare. Potrivit unor pasageri, atacatorii pretindeau că ar aparține rețelei al Qaida. Este vorba de doi indivizi care se află acum în mâinile autorităților turce. Pentru moment nu se cunoaște identitatea celor doi. Autoritățile turce din nordul Cip-

Final fericit în cazul deturnării avionului (Fowșibpa)rului susțin că aceștia ar fi iranieni, iar acțiunea lor ar fi o formă de protest față de politica Washingtonului în raport cu țara lor. Ministrul turc de Interne, citat de AFP,
susține însă că unul dintre pirați ar fi palestinian, iar celălalt turc. De remarcat faptul că pasagerii nu și-au pierdut cumpătul. Imediat după aterizarea aparatului, ei au forțat

una din ieșirile de urgență din spatele aparatului și au reușit să coboare pe aeroport. Atacatorii nu au putut interveni pentru că se aflau în partea din față.
Salariile președinților

Super-puteri. Recentele manevre ruso-chineze s-au dorit un mesaj fără echivoc, că cele două state doresc să fie considerate super-puteri. (Foto: epa)

H Președintele Traian 
Băsescu este printre cei 
mai prost plătiți 
președinți din lume.București (MF) - Președintele și premierul României simt unii dintre cei mai prost plătiți lideri de stat din Uniunea Europeană. Traian Băsescu, de exemplu, câștigă 7.800 de lei pe lună, echivalentul a 2.400 de euro, iar Călin Popescu Tăriceanu primește și mai puțin, doar 7.200 de lei, adică 2.200 de euro. Singurul președinte european mai prost plătit decât Băsescu este cel al Bulgariei, Gheorghi Pârva- nov, care este remunerat cu doar 1.000 de euro pe lună, într-un clasament mondial al celor mai bine plătiți șefi de

state sau de guverne, pe primul loc se situează liderul de la Casa Albă, George W. Bush, care câștigă nu mai puțin de 33.000 de dolari pe lună. Locul secund este ocupat de premierul Marii Britanii, Gordon Brown, Cu 23.300 de euro, Urmat la mică distanță de omo
loge! său nipon, Shinzo Abe, care este remunerat cu 21.000 euro lunar. Pe poziția a patra se află cancelarul german, Angela Merkel, care primește 20.400 de euro pe lună, în vreme de locul 5 este adjudecat de șeful guvernului italian, pe care statul îl plătește cu 18.900 de euro lunar. Prodi este urmat de premierul Canadei, care primește 15.800 de euro lunar, iar pe locurile 7 și 8 sunt președinții Franței și Rusiei. Nicolas Sarcozy

Traian Băsescu, unul dintre cei 
mai săraci președinți (Foto: epa)primește o retribuție lunară de 6.600 de euro, iar Vladimir Putin și mai puțin, doar 4.860 de euro.

Acord pentru federalizareMoscova (MF) - Moscova și Chișinăul au căzut de acord cu privire la federalizarea Republicii Moldova, văzută ca unică soluție pentru rezolvare diferendului transnistrean. Declarația aparține președintelui Consiliului rus pentru Politică Externă și Securitate, Serghei Karaganov. Acesta a explicat că acordul dintre Moscova și Chișinău prevede ca Transnistria să beneficize de o

Vladimir Voronin, președin
tele Moldovei (Foto: EPA)

autonomie lărgită în interiorul statului federal Republica Moldova. Acordul mai prevede ca Rusia să aibă baze militare permanente pe teritoriul Moldovei. Oficialul rus a explicat că problema bazelor stabile urmează să fie legalizată de către Legislativul de la Chișinău.
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Scandal diplomatic laBucurești (MF) - Ministrul român al Afacerilor Externe, Adrian Cioroianu, a declarat, vineri, că a cerut printr-o notă verbală ambasadei Republicii Moldova la București, lămuriri referitoare la informațiile potrivit cărora un di

plomat român la Chișinău ar fi fost acuzat de luare de mită. Ministrul Cioroianu â declarat că autoritățile din Republica Moldova nu au informat partea română în legătură cu acest caz. Un înalt funcționar de la Ambasada României la

ChișinăuChișinău este suspectat că ar fi facilitat eliberarea de vize românești pentru cetățenii moldoveni, a declarat, vineri, Valentin Zubic, adjunct al ministrului moldovean de Interne, care â refuzat să dezvăluie numele diplomatului.

Geoană 
se justificăBucurești (MF) - Liderul PSD, Mircea Geoanăs a declarat că partidul său nu va sprijini un guvern de dreapta, minoritar în Parlament. „Responsabilitatea pentru eventualul blocaj politie de după că- iderea Guvernului - și nu (| a fost zi de la Dumnezeu în care președintele Băsescu să nu spună că guvernul trebuie să plece - este comună, a partidelor parlamentare și a președintelui. Dacă președim tele va dori să înlocuiască un guvern cu susținere 20%.'cu altul, PD - PLD cu 20°/o, e problema pre- ■ ședintelui României”.

Adrian Cioroianu (Foto. ep/Vf -

Prăbușirea fostului Imperiu sovietic
B Exact în aceste zile, 
dar în urmă cu 16 ani, 
asistam la destrămarea 
imperiului sovietic.

Moscova (MF) - în urmă cu 16 ani, lumea întreagă își îndrepta atenția asupra situației de la Moscova, unde comuniștii conservatori încercau să pună mâna pe putere, sperând că vor împiedica dezmembrarea Uniunii Sovietice. Pe 19 august 1991, la primele ore ale dimineții, Radio Moscova anunța că Mihail Gorbaciov este grav bolnav și cănu mai poate conduce statul și partidul. Atribuțiile sale erau preluate de un Comitet de Stat pentru Situații Excep
Boris Elțîn, preluând de la Gorbaciov prerogativele puterii (Foto- epa)

sa, era pus sub supraveghere. El refuză să semneze însă rerea de demisie, iar în âbesț,t timp Boris Elțin organizează rezistența în fața Sovietului Suprem rus. Zeci de mii de. ruși ies pe străzi ca să blocheze drumul blindatelor conduse se mareșalul Iazov.De asemenea, la Leningrad oamenii ies din case pentru â a protesta împotriva puciului ' din capitală. Privirile se îndreptau acum spre noul erou, Boris Elțîn care a salvat Uniunea Sovietică de revenirea tiraniei.Evenimentele din lunile ur-ționale, iar vicepreședintele Ghenadi Ianaiev a fost numit președinte. Era instituită starea de urgență pentru șase
luni, iar tancurile urmau să patruleze pe străzile .apitalei. Gorbaciov, aflat în vacanță în Crimeea împreună cu soția

mătoare au demonstrat că perioada 19-21august 1991 a însemnat începutul destrămării imperiului sovietic.
Redactor șef: Alexandru Seres, Redactor șef adj.: Clara Pâs
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• Cifră de afaceri. Producătorul de articole din material plastic Chimica Orăștie a realizat în primul semestru o cifră de afaceri de 22,2 milioane lei, în scădere cu 12,6% față de perioada similară a anului precedent. (D.l.)
i
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"Nu ne gândim 
la alianțe"

A venit 
toamna
DANA IQAN
(hna.toaneinfonnniedia.ro

■ Mircea Geoană 
afirmă că între PSD și 
PNL nu există nicio 
înțelegere.

Oana Copocean

Temperaturile urcă încă peste 35 de 
grade în fiecare zi, și când plouă, 
plouă... ca vara, cu ropote rapide și grele. 

Ștrandurile sunt pline, ca de altfel oricare 
loc de agrement sau stațiune. Și doar câte
va frunze dau semne de îngălbenire tim
purie. Ce-a mai rămas din recolte după 
secetă și inundații nu a fost cules încă de 
pe câmp. Atunci?! De unde „a venit toam
na"?!

REP.: Tot mai des se 
vehiculează ideea că PSD-ul 
guvernează din umbră și că
influențează deciziile PNL.

Singurele lucruri bune pe care le-a făcut acest guvern au fost făcute la presiunea noastră: creșterea pensiilor, acordarea de subvenții pentru agricultură, majorarea buge tului alocat educației și a salariilor profesorilor.
REP.: Cum credeți că se va 

termina disputa Băsescu-
Tăriceanu? Mircea Geoană, președintele PSD (Foto: CL)

Păi, în primul rând, pentru că s-au 
anunțat scumpirile. La pâine și gaz, la 
gigacalorie și curent. Pensionarii, vecinii^ 

mei, iau treaba asta mult prea personal. îi 
interesează mai puțin că cresc (sau nu 
cresc) pensiile, pentru că au învățat de- 
acum că povestea cu cei 10 lei în plus 
înseamnă 50 de lei în minus, plătind cine- 
știe-ce nouă dare. Dar, cu creionul în 

B mână, își socotesc cu cât vor rămâne din 
pensia de la sfârșitul lui august, ce ar mai 
putea pune de-o parte, pentru că la pensia 
din septembrie n-o să rămână cu mai ni
mic. Atenți la socoteli, nu mai ajung să 
vadă la televizor decât primele două-trei 
știri: cele cu accidente în lanț, violuri sau 
inundații. Oftează („săracii oameni") și se 
întorc la socoteli. Nu mai apucă să vadă 
nici că se vorbește de căderea guvernului 
(„parcă am mai auzit de asta și mai acu' 

) vreun an") și, oricum, schimbă repede 
canalul. Preferă telenovelele. Măcar acolo 
totul are, chiar la episodul 21.334, un pre
vizibil happy-end.

A venit toamna. Odihniți după mult- 
binemeritatele concedii, politicienii 
noștri sondează eficiența unor noi discur

suri electorale. N-o prea nimeresc, în 
primul rând pentru că nu prea mai are cine 

Hsă-i asculte. Emisiunile cu temă politică au 
început să aibă rating-uri ce concurează 
înălțimea genunchiului broaștei, și, după 
17 ani, tot nu găsesc în DEX cuvinte nor
male.

A început și sezonul nunților. V-am spus: 
a venit toamna!

Cum comentați această afir
mație?

M.G.: PSD este în opoziție, iar PNL este la guvernare. Și cea mai bună dovadă în acest sens este decizia noastră de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Tăriceanu II, care s-a dovedit ineficient să gestioneze primul an al Românei în UE.

M.G.: Important nu este cum se va sfârși acest conflict, ci efectele negative pe care le-a provocat și le provoacă pentru România. Nominalizarea eșuată a comisarului european sau faptul că România nu are încă ambasadori în unele dintre cele mai importante capitale ale lumii sunt asemenea efecte. Traian Băsescu e un

politician care se hrănește cu scandaluri și conflicte și care s-a dovedit incapabil să își asume rolul pe care i-1 fixează Constituția. Iar exemplul declarațiilor pe care le-a făcut înainte de promulgarea legii pensiilor, când a încercat să îi asmuță pe bugetari împotriva pensionarilor, este edificator în acest sens. De aceea sunt

justiție. Oricine poate să acuze pe oricine de orice. Atâta timp cât rămâne la nivelul de acuzație neprobată juridic, trebuie să rămână la dosar și acolo să moară. Numai în cazul în care justiția găsește pe cineva vinovat, acele acuzații devin relevante, înțelegem ca justiția să-și urmeze cursul, dar nu putem
Mircea Dan Geoană
Data nașterii: 14 iulie 1958, București 

Starea cMlă: Căsătorit, doi copii 
Activitatea politică: Președinte al Par
tidului Social Democrat din aprilie 
2005.
Studft Absolvent, în 1983, al Facultății 
de Mecanică din cadrul Institutului 
Politehnic București, în 1987 Mircea 
Geoană s-a înscris la Facultatea de 
Drept din București, cursuri fără 
frecvență.

absolut convins că am procedat corect când l-am suspendat și am dorit să-l demitem. Singura noastră greșeală a fost că nu am reușit să explicăm suficient de clar pentru electorat incompatibilitatea între Traian Băsescu și funcția pe care o ocupă.
REP.: Cum apreciați 

ultimele acuzații aduse dom
nului Iliescu?

M.G.: Acuzele propriu zise sunt o exagerare motivată politic. Domnul Ion Iliescu nu a suferit nici o condamnare în

accepta ca Ion Iliescu să fie ținta unor atacuri manipulate politic.
REP.: Tot mai des se 

vorbește despre revenirea 
dlui Năstase pe scena 
politică.

M.G.: Orice campanie de repoziționare politică e bună atâta timp cât face bine partidului. Când însă interesul personal afectează interesul general al partidului de a avea liniște cu 3 luni înainte de alegeri, campaniile de repoziționare devin suspecte.
Costești - 
■ Sărbătoarea de la 
Costești s-a încheiat. 
Cei care au fost acolo 
s-au distrat pe cinste.

Costești (S.B.) - Primăria Orăștioara de Sus a pregătit, 
ca în fiecare an, tradiționala manifestare de la Costești „Istorie - Natură - Cultură, Costești 2007”. Pe parcursul a

prilej de distracțietrei zile, 17 - 19 august, la Costești s-au derulat manifestări culturale diverse, începând de vineri seara, pe scena de la Costești au evoluat Tempo, Raluca, Dakonia și Trupa Cargo - Timișoara, Symboll, La Strada Dance, Bamby. Manifestarea a adus, în acest an, după 40 de ediții, o noutate demnă de consemnat. „Este vorba despre scena

pentru spectacole care a fost amplasată printre mese și tarabe, mai aproape de oameni. Astfel a fost posibilă vizionarea în condiții mai bune. Manifestarea a costat Primăria din Orăștioara de Sus circa 15.000 Ron. Zona va fi curățată după serbare, pentru că într-adevăr este mare nevoie”, preciza viceprimarul Viorel Bodea.
Formația de fluierași de la 
Orăștioara de Sus

Euroalegerî
Deva (M.S.) - Alegerile pentru Parlamentul European ar putea avea loc pe data de 9 decembrie, a declarat sâmbătă, la Deva, președintele executiv al Partidului Noua Generație (PNG), Dan Pavel. „Din sursele noastre am auzit că alegerile europarla- mentare vor fi în 9 decembrie. în toate partidele am foști studenți, care mă țin la curent”, și-a justificat afirmația liderul PNG. în pregătirea alegerilor pentru Parlamentul European, PNG va organiza mai multe cursuri pentru candidații săi, obiectivul final fiind obținerea unui număr de 10 locuri în forul legislativ european. Cursurile vor fi susținute de președintele executiv Dan Pavel, ajutat de o echipă formată din foști studenți ai săi.

Răniți grav în accidente
■ Trei persoane au fost 
grav rănite în urma acci
dentelor rutiere produse 
pe șoselele hunedorene.

Orăștie (M.T.) - Alte trei persoane au fost grav rănite, în urma a două accidente de circulație produse în acest sfârșit de săptămână. Cel mai grav accident s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 04:30, pe DN 7, în Orăștie. Conducătorul unui autoturism Toyota, Alexandru M., de 22 de ani, din Sibiu, a pierdut controlul autoturismului și a intrat pe contrasens, unde s-a tampo

nat frontal cu un autotren condus regulamentar de un cetățean turc. în urma accidentului, a rezultat rănirea gravă a șoferului și a pasagerului autoturismului, Sergiu B., de 21 de ani, care au fost transportați la Spitalul din Deva. Un alt accident soldat cu un rănit grav s-a produs pe DJ 761 B, între Nojag și Vărmaga. Conducătorul unui autoturism Dacia, Vasile R., de 33 de ani, din Deva, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul direcției, intrând în coliziune cu o motocicletă, condusă regulamentar din sens opus de Octavian F., din Deva.

RECLAMA

i
j Nume.... .................................Prenume.....................................................
j Adresa ..................................................................Tel...............  ...
I Localitatea............................... Votez pentru cuplul................... .....

Dacă formați un cuplu și 
aveți ceva poze de arătat, 
acum este momentull Vă 
facem vedete și vă 
răsplătim pentru astal 
Trimiteți o fotografie cu 
voi, specificând nume, 
prenume și un nr. de con
tact, pe adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 22 
Decembrie, nr.37A, 
clădirea Cepromin, parter, 
sau în format electronic la 
adresa de mail: 
sanda.bocaniciuainfomnme- 
dia.ro în perioada 3 iulie— 
2 august, iar în 27 august 
vă alegeți cu 200 leii 
Câștigătorii vor fi departa
jați atât pe www.huon.ro. 
sub forma votului electro
nic, cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în 
„Cuvântul liber", în perioa
da 3 - 25 august. Ce mai 
așteptați?
Cu noi faceți casă 
bună vara astal

I

I

REGULAMENT. Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora Informații supli
mentare la tel.0254/ 21 1 275, int 8834

hna.toaneinfonnniedia.ro
http://www.huon.ro


Ziua națională a Republicii Ungaria___________________
1833 - S-a născut scriitorul Vasile Pogor, membru 

■‘onoator al „Societății Junimea'' (m. 1906).___________
1864 - S-a născut Ionel I.C. 
Brătianu (foto), președinte al Par
tidului Național Liberal, de mai | 

multe ori ministru și prim-mi- 

nistru (m. 1927)._________

1868 - A murit scriitorul

Costache Negruzzi (n. 1808). t
1872 - A murit scriitorul Dimitrie

Boiintineanu, participant de frunte la Revoluția de la S 

1848.______________________ ________________________________

1884 - A apărut, la București, primul mare cotidian 
de informație, Universul (director Luigi Cazzavillan).

1892 - S-a născut Octav Onicescu, matematician, t 

membru al Academiei Române (m.1983)._______________ t

1968 - A fost inaugurată Uzina de autoturisme din < 
Pitești, prima uzină de autoturisme din România. f

Cerul va fi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 13°C, iar maxima de 26°C.Prognoza pentru două zileMarți. Cer parțial senin. Minima termică va fi de 15°C, iar maxima de 28°C.Miercuri. Cer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 12°C și maxime de 27°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mucenici Sever și lliodor.

Calendar Rornano-Catolic
Sf. Bernard, abate, înv. **

Calendar Greco-Catolic ______
S Samuil, pf (+ 1045 Î.Cr.). S Bernard, c (+ 1153)]. în 

timpul săpt. Ap. și Ev. săpt a 13-a dR.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Gaz metan ________ _________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Apă _______ •
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele:

08.00-16.00 - în Hunedoara, străzile Dacilor, Slavici, 

Coșbuc, D. Cantemir, Corbului, Rotarilor, Hășdat-Sat, 

Serei, Alecu Russo;
08.00-20.00 - în Hunedoara, străzile Magheru, D. Mer- 

ticariu, Racoviță, Funicularului;

08.00-15.00 - în Deva, străzile A. Vlaicu, Izvorului, S. 

Drăgoi, Trandafirilor, Cetății. Privighetorilor, Șt. cel 

Mare, Șt. O. Iosif, B.Șt. Delavrancea, Gh. Lazăr, A. 

loătescu.

Energie electrică____  _________ ______________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 

electrice.

REȚETA ZILEI

Tort cu nuci, cacao și frișca
Ingrediente: 7 ouă, 50 g cacao, 100 g nuci, 30 g 

unt, 200 g zahăr tos, 250 g frișca, zahăr pudră.

Mod de preparare: Se pune la fiert 1 pahar cu apă 

și cu zahărul. Se adaugă cacaoa și la urmă nucile. Se 

lasă să fiarbă până se îngroașă și se ține pe lingură, 

amestecând mereu. Apoi se dă la rece. Când s-a 

răcit complet, se adaugă gălbenușurile alternativ cu 

albușurile bătute spumă. Când se pun albușurile, se 

amestecă ușor și repede ca să nu se lase. Se unge 

forma bine cu unt și se coace la cuptor la foc iute.
Nu se coace prea tare. Când este rece, se pune dea

supra frișcă și se pudrează cu zahăr.

V

Atoduld 
amarul

Ca pelinul 

Rămași 
fărtapâ

Greșeli
Rupt la 
mijloci

------  
Mâncat 
de porci

Votat ►

Folosit în 
exces

Berbec

S-ar putea să plecați într-o scurtă delegație, anunțată în 
ultimul moment. în ciuda dificultăților, reușiți să vă des
curcați foarte bine. Relațiile sentimentale sunt tensionate.

Taur

îndemn 
cabaWn

în arie! 

T«P în 
devenire

Prinse m 
lingou! 
Resort

TELEFOUTE mi
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urqențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:00 Isabel, în căutarea 
S iubirii (s, dramă,

Venezuela, 2004) 
9:00 Ducesa din Duke
□ Street (ep. 11, dramă,

Anglia, 1976). Cu: 
Gemma Jones, Christo
pher Cazenove 

10:00 Ne vedem te... TVR!
Talk-show (r) 

11:00 Sănătate pentru toții
(r) 

1130 Grădini de vis (doc.) 
12:00 Teleenddopedia (r) 
12:50 Mamaia ieri și azi 
13:00 Zadc și Cody, ce viață

□ minunată! (s)
13:30 Desene animale. Bali 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika. Emisiune te

limba maghiară 
17:00 Misterele din Sankt 

□Petersburg (s) 
18:00 Justiție militară (s).

Cu: David James Elliott 
18:50 Mamaia ieri și azi 
19:00 Jurnalul TVR

20:15 Forsyte Saga 
□(s, Marea Britanie, 

2002). Cu: Damian 
Lewis, Rupert Graves 

21:15 Unchiul Sites (s, 
□Marea Britanie, 2000).

Cu: Albert Finney 
21:45 Figuranp'i (serial 

□comedie, Marea Bri
tanie, 2005). Cu: Ricky
Gervais, Ashley Jensen 

2220 Reflector. Verde pen
tru trafic 

22:45 Jurnalul TVR 
2320 Nocturne. Irina Stana,

Dorin Stana și Silvana 
Bratu

0:15 Raliul Germaniei.
Rezumat

1:15 Justiție militară (r) 
2.-05 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo 
3:05 De neuitat (film, r) 
4140 Cartea europeană.

Club 27 (r) 
5:15 IsafaeL te căutarea 
□Uâi (r)

Soluția integrantei din 
numărul precedent: C - V - Z
- C - MĂRINIMOS - LILA - OLE
- CADA - ATOM - Ml - UR - SE
- MICUȚ - MIT - TAR - HA - I
- MATAHALA - TITAN - TC - 
CE - UL - BEA - U - GRANGUR
- MIRA - FA - A - NOBIL - 
SALT

Astăzi sunteți plin de energie. Dacă sunteți invitat într-o 
excursie, nu pierdeți ocazia. Nu vă mai gândiți la cheltu
ieli! Meritați puțină relaxare.

Gemeni

Se pare că începeți pregătirile pentru concediu sau pentru 
o excursie. O rudă din partea partenerului reușește să vă 
indispună pe moment. Sfaturile sale ar putea să vă fie utile!

Rac

Dimineață, primiți o sumă de bani. Puteți să vă faceți pla
nuri de viitor și să vă întâlniți cu prietenii. Stați excelent la 
capitolul comunicare. Vă recomandăm să nu-i neglijați pes 
cei mici. f

Leu

Apar rezultatele bunei colaborări cu un partener de afâ-! 
ceri. Reușiți să terminați o lucrare importantă. După-amiază 
sunteți nemulțumit din cauza relațiilor sentimentale.

Fecioară

După o perioadă nu tocmai favorabilă, lucrurile merg mai 
bine pe plan sentimental. S-ar putea să vă îndrăgostiți la 
prima vedere. Vă recomandăm să fiți foarte sincer cu 
partenerul.

Balanță ? < r r

Sunteți puțin indispus din cauza problemelor financiarei 
Aveți un randament bun, mai ales în activitățile inteiec-- 
tuale. Vă recomandăm să vă dedicați studiului, proiectelor 
de viitor.

Scorpion

Dimineață aveți multe probleme de rezolvat. Chiar dacă 
sunteți în formă și aveți spor, vă sfătuim să nu refuzați aju
torul celor din jur. Spre seară, primiți un cadou.

Săgetător

Dimineață sunteți foarte bine dispus și aveți succes în acti
vitățile casnice și în societate. S-ar putea să nu fiți prea 
mulțumit de situația financiară. Seara, sunteți în centrul 
atenției.
Capricorn

Sunteți foarte inventiv și vă descurcați în afaceri. Investițiile 
pe care le aveți în vedere vă pot aduce satisfacții în curând. | 
Nu tratați cu superficialitate problemele partenerului.

Vărsător

Cu farmecul dumneavoastră deosebit atrageți admirația 
celor din jur. Aveți mari șanse de reușită în activități co
merciale. Sunt favorizate și investițiile pentru casă și firmă.

Pești

începeți o activitate care vă va aduce câștiguri frumoase j 
și satisfacții profesionale. La serviciu sunteți în formă și 
munciți mai mult, spre nemulțumirea colegilor. Mult suc
ces!

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Crimele din Midsomen 

Vise și crime (film, r) 
11 Emmerdale - Afaceri

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen 

12:15 Jugaru Shukaru (r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbiți, vă rogi (r) 
14:15 Nea Mărin miliardar

-(film, r)
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

gCu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat
“(serial, comedie). Cu: 

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia 

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Nimeni nu e perfect
; î (thriller, Canada, 

2006). Cu: Stewart 
Arnott, Olivia Ballan- 
tyne, Jennifer Beals, 
Matt Birman, Shauna 
Black. R.: John Stead 

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 Minți criminale

□(film serial)
- Vremea
- Vreau să fiu mare 

030 Nimeni nu e perfect
□(film, reluare)

225 Omul care aduce 
cartea (reluare)

230 Știrile ProTv
330 Vedere de pe bloc

(reluare)
430 Promt r

(reluare)
530 La Bloc
□(film serial, reluare) 

630 Emmerdale - Afaceri
□detente 

(film serial, 
reluare)

6:30 Jocul hazardului (film,
Hr)

8:15 Toate pânzele sus - 
v g Secretul epavei (aven

turi, România, 1976).
Cu: Ion Besoiu, llarion 
Ciobanu, Sebastian 
Papaiani, Jean Con
stantin, Colea Răutu, 
Cristian Șofron, George 
Paul Avram, Ion 
Dichiseanu, Julieta 
Szonyi. R.: Mircea 
Mureșan 

10:00 Concurs interactiv 
11:00V.I.P. (s) 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 Bine ați venit în Buzz- 

saw (comedie, SUA, 
v 13 1992). Cu: Matthew 

Broderick, Jeffrey 
Jones, Heidi Kling, 
John C. Reilly. R.: Fran
cis Weber

16:00 Observator cu Simona
Gherghe 

17:00 Agentul VIP, cu Crist
ian Brancu 

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport

20:30 Râul ucigaș
(thriller, SUA, 1994).
Cu: Meryl Streep, 
Stephanie Sawyer, 
Joseph Mazzelfo, David 
Strathairn, Kevin 
Bacon. R.: Curtis Han
son

23:00 Observator cu 
Andreea Berecleanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport
Meteo 

24:00 Sfârșitul aventurii 
j(dramă, SUA, 1999).

Cu: Ralph Fiennes, 
Julianne Moore, 
Stephen Rea. R.: Neil 
Jordan

2:00 Concurs interactiv 
3:00 înscenarea (acțiune,

SUA, 1999). Cu: 
Michael Dudikoff 
în timpul unui schimb 
de focuri este omorât 
un agent FBI care 
încerca să se infiltreze 
intr-o grupare teroristă.

5100 Vrem (s)

7:00 Scotland Yard (r) 730 0 
lume nouă (r) 8:00 Atlas (r) 
830 Poftă bună! (r) 9:00 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 9:15 Miracole (s) 10:15 
Plaja lui Măruță 12:05 Amy (s) 
13.-00 Aventurile lui Tarzan (s) 
13:30 ABC... de ce? 14:30 
Tradiție și meșteșug. Cânepa 
15:00 împreună în Europa. 
Em. pentru rromi 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1620 Descoperă 
românii 16:30 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 18:30 Replay. 
Legendele fotbalului românesc 
19830 EU-RO Case 1930 Ulița 
spre Europa 20:00 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 21:00 Ora 
de știri 22:10 îngeri și insecte 
(dramă, SUA/Marea Britanie, 
1995)

5:00 Acasă în bucătărie (r) 
6:00 De 3 X femeie (r) 7:00 
Iubiri (r) 8:00 Daria, iubirea 
mea (r) 900 Căpșune cu zahăr 
(s, Portugalia, 2003) 10:15 
Uzurpatoarea (s) 12:30
împotriva destinului (s) 13:30 
Prizoniera (s) 14:30 Mama vi
tregă (s) 1530 Iubiri (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 
Salome (s) 1930 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 20:30 
Numai iubirea (s) 21:15 Zorro 
(s) 22:15 Poveștiri de noapte 
22:45 Clona (s) 23:45 Monte- 
cristo (s) 0:45 Prizoniera (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

8:00 Chemarea străbunilor (s) 
9:00 Profesorul Giulio (s). Cu: 
Giulio Scarpati, Anna Valle, 
Leo Gullotta 11:00 Ochi negri 
(s) 1220 Look who is winning 
1430 Acapulco Heat (s). CU: 
Catherine Oxenberg, Brendan 
Kelly, Alison Armitage 15:30 
Pitici de vară 1630 Baronii (s) 
1730 Bere de la gheață 1830 
Știri Național TV 20:00 Tara 
fu' Papură Vouă 20:15 Echipa 
de investigații 21:00 Polițist 
sub acoperire (s) 22:30 Croni
ci paranormale (s) 2330 Un 
nou început (s)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
Levintza prezintă (r) 9:45 Spi
talul All Saints (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit 14:05 
Dragoste și putere (s) 14:40 
Anii de școală (comedie 
romantică, SUA, 2001) 16:25 
Spitalul All Saints (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 1930 Rebecca (dramă, 
UK/Germania, 1997) 21:00 
Curat Murdar? 22:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. - cele mai bune 
momente 22:30 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 
24:00 Medium (s) 1:00 Focus 
(r) 2:00 Sunset Beach (s)

6:00 Blankman (acțiune, SUA, 
1994) 7:35 Elektra (acțiune, 
SUA, 2005) 9:40 Prea multă 
dragoste (dramă, Germania,
2004) 1125 Trupa din Bev- 
erty Hills (comedie, SUA, 1989) 
13:45 Tu și eu (dramă, Franța, 
2006) 15:20 Pirații din Caraibe 
2: Cufărul mortului (aventuri, 
SUA, 2006) 17:50 Sektra 
(acțiune, SUA, 2005) 20:00 
DlIO (comedie, Canada, 2006) 
21:50 Studio 60 (Ep. 20)22:35 
Cămașa de forță (thriller, SUA,
2005) 0:20 între vis și insom
nie (romantic, SUA, 1998)

7:00 Bună dimineața. Româ
nia! 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 
15:15 Fabrica 16:00 Reali
tatea de la 16:00 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realitățiil 8:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 20:05 Realitatea zilei 
20:50 Marfă 21:00 Realitatea 
de la 21:00 21:50 Ziarul 
Realității 22:00 100% cu 
Robert Turcescu

13:15 Călătoriile lui Sinbad (s, 
26) 13:45 Călătoriile lui Sinbad 
(s, 2) 14:15 Entertainment 
News (r) 1430 Doi bărbați și 
jumătate (s) 15:00 Jake, spe
cialistul în relații (r) 1600 Dru
mul spre casă (s) 17:00 Sein
feld (r) 1800 Vieți de cinci
stele (ep. 1, dramă, SUA, 
2004) 19:00 Născut DJ (s) 
20:00 Entertainment News 
2020 Smallville (ep. 1) 2130 
Divorțați... dar împreună (s)

2200 Proiect Cobra IV 
(SF/thriller, SUA, 1996) 0:15 
Jurați (ep. 7)

630 Videodipuri muzicale 
7:00 Matinal 710 10:00 
Căminul de cinci stele (r) 
1030 Totul despre casa mea
(r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Calea europeană 14:35 
Lumea cărților 15:40 Tuning 
Show 16:00 Situație de criză
(s) 18:00 6I Vine presa! Cu
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Situație de criză (s) 2030
Secretul iui Bacchus (acțiune/ 
comedie, România, 1984). Cu: 
Octavian Cotescu, Gheorghe 
Dinicâ, Emil Hossu, Sebastian 
Papaiani, Dem Râdulescu. R_: 
Geo Saizescu

7:00 Curse și fiare vechi 8:00 
Tehnici esențiale de supravie
țuire: Insulă pustie 9:00 Auto
mobile americane recondițio
nate 10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese 12:00 
Regii construcțiilor 13:00 
Curse și fiare vechi 14:00 
Insulă pustie 15:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 16:00 
Curse 18:00 Motociclete 
americane 198» Vânătorii de 
mituri 208)0 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21 fX) Adoles
centul de 178 de kilograme 
228» Dr. G, medic legist 
23100 Constructori de moto- 
ddete



Sănătate Deficientă de atentie la copii
A A ■

• Beneficiile încetării fumatului. Indiferent de vârstă și starea de sănătate, du- i pă doar 20 de minute pulsul revine la normal. A doua zi, mirosul și gustul vi se I ameliorează, iar dintr-a treia zi respirația este mult mai ușoară.
Reapar cârdu
rile europene

Deva (D.I.) - Elibe
rarea cârdurilor europene de sănătate va fi reluată în septembrie, prețul acestora fiind de 4 lei în loc de 2,2 lei, întrucât au fost introduse elemente de securitate. Până atunci, cei care vor să plece în străinătate vor primi în continuare un certificat de sănătate, conform cu directivele europene. Din 2008, cârdurile de sănătate vor fi achitate, potrivit cerințelor UE, de către CNAS. Cârdul european de sănătate a fost lansat la 1 ianuarie, la eliberarea lui au fost cozi interminabile. La 1 dulie, eliberarea acestor nete a fost sistată întrucât contractul cu firma care a produs respectivele-documente a expirat.

Donare 
prin legeDeva (D.I.) - A fost 
depusă la Parlament 
o propunere legisla
tivă de modificare și 
completare a legii 
282/2005, prin care 
Ministerul Sănătății 
este obligat să achi
ziționeze câte un 
centru mobil de re
coltare de sânge 
pentru fiecare județ 
și pentru fiecare sec
tor al Capitalei. Pro
punerea legislativă a- 
re drept scop îmbu
nătățirea rezervelor 
de sânge din centre
le de transfuzii în ur
ma creșterii numă
rului de donatori, 
responsabilizarea ci
vică a publicului și in
formarea cu privire la 
normele UE, care 
exclud recompense 
materiale pentru 
donarea de sânge.

www.emedonline.ro

■ Numărul cazurilor de 
deficiență de atenție și 
de autism este în conti
nuă creștere.

Deva (D.I.) - Se constată o creștere a numărului de cazuri care prezintă sindromul hiperchinetic cu deficiență de atenție și autismul. Dacă deficiența de atenție se întâlnea, în urmă cu câțiva ani, la 6- 8% dintre copii, în prezent valorile au crescut la 17%. Creșteri importante s-au înregistrat și în ceea ce privește numărul cazurilor de autism.Primele semne ale deficitului de atenție sunt starea de absență manifestată față de persoanele din jur, faptul că un copil nu poate privi ochi în ochi, nu răspunde la expresia „bau-bau”, faptul că nu se
Cum se taie pofta de tutun
■ Există remedii natu-, 
riște pentru renunțarea* 
la nicotină, dar și voin
ța este importantă.

Deva (D.I.) - Una dintre problemele cu care se confruntă fumătorii, în încercarea de a renunța la țigări, este dependența fizică provocată de nicotină. Aceasta afectează părțile creierului responsabile de plăcere, ducând la creșterea nivelului de dopamină, un neurotransmițăror responsabil de senzația de satisfacție. 

poate concentra. Toate aceste semne se pot evidenția în intervalul 0-3 ani. Factorii de risc care pot duce la astfel de afecțiuni sunt poluarea, nașterea prematură, consumul de alimente care conțin substanțe nocive în timpul sarcinii. De asemenea, o altă cauză este reprezentată de factorii care alterează echilibrul la nivelul membranei, stresul din timpul sarcinii. Este foarte important ca deficitul de atenție și autismul să fie diagnosticate în perioada de vârstă 0-3 ani, pentru că altfel, dacă ele rămân nediagnosticate, la adolescență copiii pot deveni alcoolici sau delinc- venți.în opinia specialiștilor, la nivelul școlilor ar trebui să existe echipe care să poată să se ocupe de sănătatea copi-
Efectul asupra creierului este asemănător cu cel al cocainei sau al altor droguri. în medicina Ayurveda, ovăzul este folosit pentru tratarea dependenței de opiu. Un specialist în plante a folosit o tinctură din această plantă pentru tratarea dependenței de nicotină, obținând rezultate importante.într-un experiment efectuat pe un grup de 52 de fumători, 26 au fost tratați cu tinctură de ovăz și 26 cu placebo. Fumătorii tratați cu tinctură au început să fumeze mai puține

Deficiența de atenție la copii poate semnala posibile probleme de 
comportament în adolescență (Foto: cl)ilor, în întregime. în prezent, în grădinițe există 60 de psihologi, și câte un psiholog în școli, care se preocupă însă 
țigări, iar efectul a durat 2 luni de la încetarea tratamentului. Ovăzul are efect calmant, dă o stare de bună dispoziție și acționează ca un tonic pentru sistemul nervos, are un efect slab și nu creează dependență. Pentru cei care doresc să renunțe la tutun, am găsit o rețetă naturistă. într-o sticluță de 50 ml se amestecă următoarele fineturi: 15 ml ovăz verde; 10 ml voronic (unguraș); 10 ml lu- mânărică; 5 ml goldenseal (hydrastis canadensis); 10 ml mentă. Puneți câte 6 picăturie

mai mult de orientarea profesională a copiilor și nu de depistarea eventualelor afecțiuni psihice.

Dependența de tutun e asemă
nătoare celei de droguridin această soluție pe limbă de fiecare dată când apare dorința de a fuma.

Deva (D.I.) - Acest site este o enciclopedie medicală 
on-llne. Aici găsiți un dicționar de medicamente, 
Mcfonar medical on-line, boli, simptome, intervenții, 
analize medicale, tratamente naturiste.

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.
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F. ide. Consumate crude ta cure de 2-3 săptămâni, reprezintă o sursă naturală de vitamine și contribuie la eliminarea toxinelor, purificarea* ficatului și creșterea rezistenței organismului.v _ ......................... .................................. ........... .............................. ....................

Prevenirea anexitei
Deva (D.I.) - Anexita este o boală inflamatorie a anexelor uterului (ovare, trompe) caracterizată prin dureri ale etajului abdominal inferior, febră, secreție vaginală abundentă.Principalii factori care contribuie la apariția unei infla- mații în zona anexelor feminine sunt reprezentați de frig, umezeală, igienă deficitară, contacte sexuale neprotejate și alimentație necorespunzătoare (exces de acizi, dulciuri, fumat, alcool). Prevenirea a- pariției anexitei se realizează prin păstrarea unei temperaturi constante la nivelul zonei bazinului și al extremităților (picioare, mâini), evitarea contactelor sexuale neprotejate, igiena zilnică cu apă caldă

a regiunii genitale feminine, mișcarea fizică în aer curat și alimentația sănătoasă (cu multe cereale integrale și soia, alimente bogate în fitoes- trogeni naturali).Tratamentul natural al anexitei utilizează maceratul din muguri de coacăz negru, cu efect antiinflamator sistemic,' folosit pentru prevenirea și inhibarea stărilor inflamatorii de etiologie mecanică, chimică, imunologică sau infec- țioasă.De regulă, maceratul din muguri de coacăz, Ribes nigrum, se combină cu maceratele din zmeur, Rubus idaeus, sau amenți de salcie, Salix alba amenti, pentru exercitarea acțiunii asupra zonei genitale feminine.
Tărâțele sunt un remediu natural și eficient
■ Tărâțele pot fi folo
site ca remediu natural 
adjuvant în mai multe 
boli.

Deva (D.I.) - Pentru tonifi- carea organismului aflat în convalescență se poate folosi următoarea rețetă: se fierbe un pahar de tărâțe de grâu sau de secară în 2 litri de apă, la foc mic, timp de 30 de minute. Se adaugă 200 g de miere și se fierbe totul încă 5 minute. Se păstrează la rece. Se consumă câte o jumătate de pahar de amestec, de 2 ori pe zi. Fierte în vin, tă- rățele ajută la îndepărtarea unor erupții de pe cap. Se vor face spălături zilnice.în tratarea unor boli de gât, a laringitelor, faringitelor și a tusei se poate bea apă de tărâțe, încălzită. Furunculii și coșurile pot fi vindecate prin aplicarea de comprese obți

nute din tărâțe calde, stropite cu oțet. în cazul afecțiunilor renale este bine să se consume de 3 ori/zi, înainte de masă, câte o linguriță de tărâțe încinse, amestecate cu
aceeași cantitate de miere. în caz de inflamare a splinei, se va opări un pahar de tărâțe cu puțină apă, aplicându-se calde asupra splinei. Procedura va fi continuată până la

Ovăzul este o plantă cu multiple calități terapeutice

însănătoșire.Pentru ganglionii limfatici umflați se fierb tărâțe de grâu până la obținerea unei paste dense. Se înfășoară într-o pânză de bumbac, având grijă să nu fie prea fierbinți și se aplică pe ganglioni de 3-4 ori pe zi. Tratamentul se face 5- 6 zile, până la retragerea umflăturilor, tărâțele fiind înlocuite cu altele noi, zilnic. în locul lor poate fi folosit în acest caz și orez fiert.în cazul bebelușilor, pe lângă baia de curățenie pro- priu-zisă sunt necesare unele băi de plante cu efect terapeutic. Băile cu tărâțe de grâu sau amidon sunt folosite la sugari sau copiii mici cu diverse afecțiuni dermatologice, urticarie, eriteme. Pentru aceștia se fierbe în apa de baie un săculeț în care ați pus o mână de tărâțe sau fierbeți 1-2 linguri de amidon în apa de baie.

http://www.emedonline.ro
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Drumeții în 

Munții Retezat

• Lovit de fulger. Persoana lovită de fulger va avea un șoc, arsuri și i se poate opri respirația. Primul ajutor va cuprinde- respirația gură la gură, în cazul opririi respirației, masajul zonei toracice în cazul opririi contracțiilor cardiace. După rezolvarea problemelor cauzate de șoc se vor trata arsurile. <P.T.)

Nucșoara, poarta spre Retezat
€

■ Ohaba de Sub Piatră, 
Sălașu de Sus, Nucșoa- 
ra-Cîrnic - Valea Pie
trele, un traseu de vis.

sg. maj. Sorin Onu

In Parcul Național Retezat sunt multe specii de plante și animale protejate, unice în țară și în lume. (Foto: arhivă)

Nucșoara - Acest traseu este principala arteră turistică de acces în Munții Retezat, pornind din Depresiunea Hațegului. Lungimea totală a traseului este de 30 km, din care circa 24 km (Ohaba de Sub Piatră — Cîr- nic) sunt accesibili cu mijloace auto.Traseul, marcat cu bandă albastră, începe din halta C.F.R. Ohaba de Sub Piatră. De la haltă ieșim în Drumul Național 66 și ajungem la răscrucea de drumuri în apropierea podului peste apa Sălașului. Aici se desprinde drumul asfaltat spre comuna Sălașu de Sus. De la intersecția de drumuri pornim pe drumul comunal și după circa 300 m ieșim din localitate. La orizont se desprind

Furtună pe munteNucșoara (S.O.) - Ploaia, grindina și descărcările electrice vă pot surprinde într-o zonă muntoasă. Cele mai periculoase sunt vârfurile și crestele expuse, deoarece munții atrag norii generatori de trăsnet, iar vârfurile favorizează descărcările. Dacă te-a surprins furtuna pe munte, nu rămâne pe vârfuri sau creste expuse, pe teren plat neprotejat. Dacă furtuna poate fi prevăzută, nu mai pleca pe traseu. Dacă furtuna este pe cale să se declanșeze și nu mai poți coborî, trebuie să te îndepărtezi cât mai rapid posibil de crestele expuse și de orice ridicătură. Evită să sțai sub arborii înalți sau izolați. Unde să te ascunzi de furtună? Pe panta inferioară a grohotișului, pe un bloc ales ca loc de șezut, dar să nu fie singurul punct mai înalt de pe o suprafață plată.în nici un caz nu te adăposti în surplombe, fisuri sau sub stânci verticale.Ridicătură, stânca în vecinătatea căreia te ghemuiești trebuie să fie de 5-10 ori mai mare decât a ta, în poziție ghemuit.Locul ar fi bine să fie cât mai uscat posibil, fără licheni, mai departe de adâncituri, grote, fisuri, cu excepția cazului când sunt spațioase și permit să te așezi la cel puțin un metru de perete și să ai trei metri deasupra capului.

Cascada Lolaia

Vatră de istorie la poalele 
Munților Retezat

A

■ Curtea nobiliară, 
cetatea Mălăiești și 
Poiana Narciselor sunt 
principalele atracții.

Sg.maj. Sorin Onu

La Nucșoara există un post de jandarmi care veghează la siguranța turiștilor și care asigură protejarea mediului. <Foto: arhivă)

Nucșoara - Primul document istoric care certifică existența locului este din anul 1360. Potrivit numeroaselor descoperiri arheologice făcute în această zonă, Sălașu de Sus prezintă o istorie multimilenară. Există dovezi importante, în special din epoca neoliticului și a comunei primitive, precum piatră cioplită, două comori conținând sute de monede din cupru și două ulcele de lut datate în vreme macedoneană, mai precis în perioada regelui Filip al Il-lea, precum și sute de dinari romani din argint. Prima comoară a fost descoperită pe aceste locuri în anul 1935, iar cea de-a doua în 1956.Pe aceste locuri au fost scoase la lumină diverse obiecte precum cărămidă, pietre funerare, oale, din perioada dominației romane, care au aparținut probabil militarilor Legiunii Gemina a XlII-a, care au trecut prin aceste locuri. Numele comunei - Sălașu de Sus se pare că înseamnă „așezare mai puțin stabilă”, care ne trimite cu gândul la faptul că nrimele așezări umane din

(Fote:' arhiva)
53TOÎsiluetele culmilor masive, dominate de trunchiul de con al vârfului Retezat.

Spre cascada LolaiaDupă circa trei kilometri intrăm în satul Sălașu de Jos, iar după alți trei kilometri ajungem în centrul comunei Sălașu de Sus. Drumul se apropie de poalele munților și intră în localitatea Mălăiești. De aici se îndreaptă spre vest, în direcția satului Nucșoara. Drumul asfaltat se termină la ieșirea din Nucșoara, mai departe continuându-se cu drum pietruit. Din Ohaba de Sub Piatră până aici sunt circa 12 kilometri. După mai bine de 14 km de la Ohaba de Sub Piatră drumul tăiat pe partea estică a văii părăsește versantul muntelui Știrbina, trece pe viaduct râpa adâncă prin care curge apa Nucșoarei și continuă pe clinele domoale ale Feței Varului, de unde se zărește Depresiunea Hațegu

sezoniere, folosite în caz de restriște.
Ruinele curții nobiliareDupă aproximativ patru kilometri de la intrarea în comuna Sălașu de Sus, călătorul poate zări pe partea stângă a drumului ruinele unei curți nobiliare. Datează din perioada medievală și avea rol de apărare împotriva năvălitorilor. Azi, din acest bastion fortificat se mai disting zidurile de incintă, paralele cu șoseaua, și turnul unei capele. O altă familie de români, Sărăcin, a ridicat biserica situată tot la stânga șoselei, imediat după ce se depășește piața principală a comunei. Această biserică cunoscută ca „de peste apă” sau „a iobagilor” este una dintre cele mai vechi din județul Hunedoara.
Poiana NarciselorAn de an. în fiecare primăvară, la Sălașu de Sus se desfășoară una dintre cele mai frumoase sărbători;- Festivalul Narciselor. Este un elogiu adus naturii în prag de primăvară. Poiana cu narcise se întinde pe o suprafață de pește 20 de hectare și este declarată arie protejată și se află pe partea dreaptă a drumului, nu departe de acesta, ușor accesibilă pentru cei care doresc să o viziteze.
Cetatea de la MălăieștiMălăiești este un sat. nu 

lui. De pe drum se dezvăluie o parte din muchiile nordice ale Retezatului - Valea Rea și Pietrele.După circa 6,5 km din Nucșoara sosim la Cîrnic, principala poartă de intrare în Parcul Național Retezat. Aici este limita drumului permis pentru autoturisme. După popasul obișnuit, reluăm traseul pe drumul pietruit care urcă în serpentine pe coasta muntelui Gîtul Lolăii. Din marginea drumului, se poate coborî cu greutate, peste bolovani, la poteca veche care se lasă la baza Cascadei Lolaia. Coborârea la baza cascadei nu este recomandabilă.
Valea PietreleRevenim în șoseaua principală și continuăm urcarea pe drumul care devine îngust și bolovănos. De la Lunca Largă,, loc de popas obișnuit, reluăm traseul pe ultimul sector, cel mai frumos și mai 

Cetatea de la Mălăiești (Foto: arhivă)trei kilometri, pe șoseaua care străbate comuna Sălașu de Sus. Părăsind drumul asfaltat și străbătând, spre stânga, satul, se ajunge la cetatea Mălăiești. Ușor accesibilă, ea are farmecul specific dat de ambianța naturală și arhitectura micilor cetăți construite de feudali in întreaga Europă. Ridicată de către familia Sărăcin, cetatea conservă încă elemente demne de vizitat. Turnul- locuință central este conservat integral. în jurul său este vizibilă o parte a curtinei, la care, în secolul al XVI-lea, s- au adăugat patru turnuri exterioare, cu forme neregu- 

dificil. Valea se îngustează, iar drumul se alătură pârâu- lui Nucșoara. La circa 300 de metri de Lunca Largă ajungem la confluența pârâu- lui Pietrele cu Valea Rea care, împreună, dau naștere Nucșoarei. De aici, drumul urcă pe lângă apa Pietrele până la o curbă strânsă.Un ultim popas este lumr nișul „La 10 minute”, de aici drumul și poteca veche se îndreaptă spre poiana unde se află cabana Pietrele, mistiiită de un incendiu iarna trecută. Deși vechea cabană Pietrele a fost distrusă, în acest loc situat la cota 1.480 metri mai există âlte câteva corpuri de clădire în care turiștii se pot adăposti. în acest loc există1 . un punct de permanență al Salvamontului, iar jandarmii montani sunt prezenți zilnic pe aceste trasee. De aici există o multitudine de trasee care se ramifică spre alte locuri mirifice din Retezat.

aproape de suprafața solului.Satul Nucșoara, vecin spre sud-vest cu Mălăieștiul, de care îl despart doar patru kilometri, a aparținut în tre cut domeniului Cândeștilor din Râu de Mori. Aici a fost ridicată de către localnici o biserică parohială, aflată într- o stare de conservare foarte bună.Primele date referitoare la existența monumentului apar la sfârșitul secolului XIII și începutul secolului XIV. Valoarea bisericii este dată de ansamblul pictural realizat de un meșter zugrav venit din Țara Românească, pe nume Simion din Pitești, in ultimul
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N-au învins la ultimele teste

• Retrage plângerea. Mihai Lungan, jucător care a fost bătut de presupuși bo- dyguarzi ai lui Alin Simota, le-a promis o- ficialilor Jiului că îți va retrage plângerea depusă la Poliție. In urma anchetei inter
ne de la Jiul s-a stabilit că, înainte de a fi 
bătut de cei doi, Lungan a avut o dispută verbală aprinsă cu agresorii. (C.M.)

rr------------------------------------------------------

(•se medalii la CN Canotaj 
Deva (C.M.) - Canotorii de la CSS Devai-au depășit obiectivul de 3-4 medalii și au eușit șase clasări pe podium la Campiona- ul Național Școlar (1000 m) și la Campio- latul Național Viteză (2000 m) care s-au de- 

■ulat în week-end la Năvodari. Cele mâi bu
le performanțe le-a obținut echipajul de du- iltVformat din Andrei Jurca și Radu Roșia, sportivi care au obținut patru medalii. Jurca și Roșea au cucerit două medalii de irgint la dublu vâsle și doi rame în cadrul DN Școlar și două medalii de bronz, în aceleași probe, la CN Viteză. A cincea medalie i CSS Deva a fost obținută de Raluca Urzi- :eanu care a câștigat bronzul în proba de simplu fete. Palmaresul devenilor a fost întregit de o altă medalie de bronz obținută ie echipajul bărcii de patru rame băieți - juniori II, format din Alin Drumar, Bogdan Bădilă, Horia Botezan și Alexandru Simion. „Cu aceste șase medalii obținute la CN de la Năvodari palmaresul secției de canotaj pe anul ?007 e unul și mai bun; întrucât avem un tptal de 15 medalii”, afirma Florin Lupu, antrenorul canotorilor de la CSS Deva.

■ Jocul celor patru e- 
chipe din liga secundă 
scârțâie înainte de star
tul sezonului.
ClPRIAN MaRINUȚ___________ ,
cipr1an.marimitclnformmedla.ro

Deva - Cele mai de vază reprezentante ale fotbalului hunedorean mai au mult de muncit pentru a emite pretenții la performanță în noul campionat al ligii secunde care va debuta sâmbătă, 25 august. La ultimele meciuri de verificare, disputate sâmbătă, nici una dintre cele patru echipe din județ n-a pierdut, însă calitatea jocului lor a lăsat destul de mult de dorit.
Emoționați și obosițiCorvinul 2005 Hunedoara și nou-promovata Mureșul Deva au câștigat la limită, scor 2- 1, ultimele teste, dar antrenorii celor două echipe recunosc că echipele lor au încă puncte vulnerabile. Corvinul a învins, în deplasare, cu 2-1, pe Textila Cisnădie (liga a III- a), prin golurile semnate de Fotescu (min. 24 și 45), însă hunedorenii s-au arătat vulnerabili la presiunea publicului advers. „Am dominat
Olimpic are „față" de Liga I

Canotorii deveni au obținut mai multe medalii 
decât se așteptau

Simeria (C.M.) - Prima ediție a Cupei Orașului Simeria la futsal a fost câștigată de echipa organizatoare, Olimpic Simeria (liga a Il-a), care a demonstrat că e îndreptățită să atace promovarea pe prima scenă. Olimpic s-a impus în meciul decisiv al turneului triunghiular de fotbal'îh sală, desfășurat sâmbătă, la Simeria, cu scorul de 7-6-în fața

Fotbaliștii hunedoreni mai au de muncit pentru a emite preten
ții la performanță (Foto: T. Mânu)clar prima repriză, dovadă că am avut avantaj de 2-0 la pauză. însă după pauză gazdele au redus din diferență și cu ajutorul publicului au reușit ca timp de 15-17 minute să ne țină sub presiune. în acest interval, s-a văzut lipsa de experiență a jucătorilor noștri care au fost copleșiți de e- moții, pentru că nu sunt o- bișnuiți să joace în prezența unui public potrivnic”, comenta Titi Alexoi, antrenorul Gorvinului.Mureșul s-a impus și ea, tot cu 2-1, în meciul de acasă cu 
celor de la Quasar Deva, formație ce activează în Liga I. Anterior, ambele formații dis- puseseră de Dava Deva (liga a Il-a), Olimpic cu 9-5, iar Quasar cu 10-5. După turneu, echipele au fost invitate la o masă cu mici și bere, cu ocazia manifestărilor zilelor orașului Sime’rîa. ;Alte amănunte și imagini, în pagina sport de mâine.

ISC Turzii, grație golurilor semnate de Ellek Szemelly (minutele 53 și 86 din penalty) care au întors soarta meciului, după ce oaspeții deschiseseră scorul în debutul reprizei secunde. Antrenorul Gică Barbu și-a criticat însă jucătorii pentru atitudinea din teren și a spus că e nevoie de un „reglaj psihic” pentru un rezultat bun în partida din prima etapă cu FC Bihor. „Am jucat slab în prima repriză, interval în care așteptam ca primul 11 să demonstreze că merită cu 

Cursa directa I 
ARAD - STUTTGART 

din 1 septembrie
wv.v. oeroportularad ro

adevărat să fie titular. Sunt 3- 4 jucători care au acuzat o stare accentuată de oboseală, dar și unii ca Lintaru, Baciu și Vaida care s-au încăpățânat să joace după capul lor, nu ce le-am cerut eu la pregătirea partidei. E nevoie de un reglaj psihic până la startul campionatului, pentru a schimba atitudinea jucătorilor și a-i elibera de tracul debutului în liga secundă”, afirma Gică Barbu.Jiul și Minerul Lupeni au obținut scoruri identice, 1-1, în meciurile din deplasare cu Minerul Motru (liga a IlI-a), respectiv Arieșul Turda (liga a Il-a). Jiul a fost condusă la Motru din minutul 36, dar a egalat prin Apetrei trei minute mai târziu. „A fost un meci în care s-a jucat doar cu două viteze din cauza căldurii, la ora jocului fiind 38 de grade”, afirma Gheorghe Boboc, organizatorul de competiții al Jiului care va porni în noul sezon cu o, penalizare de cinci puncte, pentru neîn- deplinirea baremului în Liga I. Minerul a remizat la Turda, grație golului semnat de Apostu (min, 54), dar antrenorul Marin Tudorache era nemulțumit de slabul apetit ofensiv al echipei sale.

I

Ig
gratuit 5 EUR

zi de vară până-n i
Abonează-te la Orange pentru 2 ani și ai:
a 50% reducere pentru apelurile naționale în timpul săptămânii, 8 luni 
m 70% reducere pentru apelurile naționale în weekend, 8 luni
» 200 de minute naționale + 200 de minute în rețea valabile 3 luni
m 150 de mesaje scrise în rețea cu 1,5 euro/lună, 3 luni
h trafic inclus dublu pentru pachetele Mobile Internet 5-50 MB, 8 luni
■ 25 de minute naționale lunar, pe viață
« abonament gratuit 3 luni 

în plus, ia-ți orice opțiune cu minute incluse și primești: 
» 100 de minute naționale valabile 3 luni
■ 100 de minute internaționale valabile 3 luni

20 de euro reducere suplimentară la telefoanele:BenQ-Siemens S68, Motorola W220, Motorola W375, Motorola L7e, SPV C100, Sony Ericsson K610Î, LG KG810, Motorola Z3, Sony Ericsson W710i până la 31 august

Sony Ericsson J120i 
gratuit

alte surprize te așteaptă în magazine
-y^.crar'ge -0___________________________________________________________________________________________________________________________ ._________

prețurile nu includ TVA; oferta este valabilă în București și județul Ilfov și în județele Arad, Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Caras Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița. Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova. 
Suceava. Teleorman, Târâș, Vâlcea și Vrancea: ofertă valabilă până la 16 septembrie pentru abonamentul de 3 euro, pe 2 ani; telefoane în limita stocului; prețul pentru telefonul Nokia 3110 classic este valabil pentru abonament pe 1 an, 
restU prețurior sutt valabte pentru abonament pe 2 aii; Sagem my202C și Samsung C520 sunt disponibile după 10 august; oferta de date este valabilă pentru pachetele Mobile Internet cu trafic inclus între 5 și 50 MB activate pe 2 
ani pe aceiași 9M cu serviete de voce; minutele internaționale sunt valabile pentru apelurile către fix și mobil In Europa Israel, SUA si Canada
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PE SCURT• Critici. Președintele Consiliului Executiv al FC Dinamo, Nicolae Badea, i-a criticat pe jucătorii antrenați de Mircea Rednic, după meciul de pe teren propriu cu Dacia Mioveni, scor 1-1, din etapa a IV-a a Ligii I, afirmând că unii dintre aceștia „mimează efortul" și au evoluat „submediocru". (MF)

Arthur Abraham (Foto: fan)

Abraham, victorie prin KOBerlin (MF) ■ Pugilistul german de origine armeană Arthur Abraham și-a păstrat titlul mondial la categoria mijlocie, versiunea IBF, după ce l-a învins sâmbătă la Berlin pe armeanul Khoren Gevor, prin KO in runda a 11-a. Deținător al titlului din decembrie 2005, Abraham, în vârstă de 27 de ani, a început mai slab meciul, însă în cele din urmă a revenit și și-a doborât adversarul cu o directă de stânga în plină figură, cu 20 de secunde înainte de finalul rundei a 11-a, penultima a luptei. Arthur Abraham are în palmares 34 de victorii în tot atâtea meciuri disputate la profesionism, 19 dintre acestea fiind obținute înainte de limită. Abraham și-a apărat titlul cu succes pentru a cincea oară. Gevor a suferit a treia înfrângere din carieră, în care a mai obținut 27 de victorii (15 prin KO).

■ Beckham, Rooney și 
Henry, posibile ținte ale 
susținătorilor lui Osama 
ben Laden.Glasgow (MF) - Fotbaliștii David Beckham, Wayne Rooney și Thierry Henry au devenit posibile ținte ale susținătorilor liderului al-Qaida, Osama ben Laden, după ce au apărut pe un site ce încurajează terorismul, unde sunt criticați pentru influența lor malefică asupra tinerilor musulmani.
Film provocatorPotrivit News of the World, site-ul respectiv, deschis la Glasgow și care este numit după al-Qaida, a prezentat în această săptămână un film cu cei trei fotbaliști, pe care apar mai multe mesaje. Alături de fotografia 'lui Rooney, se poate citi: „De ce îi iubești pe cei ce fac rău?”. La Beckham este scris: „Ce te-a făcut să ajungi printre ratați?”, iar la Henry apare mesajul: „De ce imiți poporul dorințelor?”. După ce sunt prezentate cele trei fotografii, cu mesajele inserate, în film apar o serie de imagini cu cimitire și

ți de al-Qaida?

Wayne Rooney $i Thierry Henry sunt vizațicadavre. într-o imagine se poate vedea piciorul unui cadavru, cu o etichetă agățată de deget, pe care scrie „moarte”. „Toate sufletele vor simți gustul morții”, este un alt mesaj din film. Imaginile sunt susținute cu pasaje dintr-o predică a unui cleric ce are legături cu predicatorul extremist Omar Bakri Mohammed, în predică se menționează că musulmanii pasionați de sport sau muzică sunt dam

nați, la fel ca „necredincioșii” pe care îi admiră.
Ținte potențialeAlte celebrități care apar în film sunt P. Diddy și Justin Timberlake. Filmul, care se termină cu mesajul „Rise up, oh youth!”, prin care tinerii sunt îndemnați să acționeze, poate fi văzut și pe YouTube. „Fără îndoială, acest film face ca sportivii să fie potențiale ținte. Alegând cuvintele cu

(Foto: FAN)

iatenție, folosind expresii cu dublu înțeles și amenințări voalate, cei care au făcut filmul încearcă să rămână în lipuțeje legii. însă este clar că încearcă să incite - imaginile cadavrelor și mormintelor sunt provocatoare și întăresc această idee”; a declarat Neil Doyle, expert în problemele legate de terorism. Cei trei au refuzat deocamdată să comenteze în vreun fel amenințările la care se face referire în filmul respectiv, g
Beckham a fost titular Juninho a devenit francez

Mutu a fost 
eliminatBilbao (MF) - Atacantul Adrian Mutu (foto) a lost eliminat în meciul amical pe care echipa sa, Fiorentina, l-a pierdut sâmbătă, cu scorul de 0-3, în fața formației spaniole Athletic Bilbao. Mutu, care a fost titular, a fost cel mai activ jucător din teren p&nă în momentul eliminării, conform cotidianul ui ja- niol. Atacantul ro> i a fost eliminat pentru cumul de cartonașe, în minutul 45. Golurile au fost marcate de Aduriz ‘39 din penalty, Llorente '51 și Gabilondo '85.

Partidă 
sus
pendată 
Sofia (MF) - Meciul 
Lokomotiv Mezdra - 
Minyor Pernik, din 
liga a doua bulgară, 
a fost suspendat, 
sâmbătă, după ce 
unul dintre arbitrii 
asistenți a fost rănit 
de obiecte aruncate 
de suporteri din tri
bună, informează 
The Guardian. Cen
tralul Anatoli Doncev 
a oprit jocul în minu
tul 69, după ce 
tușierul Neșko Mari- 
nov a fost lovit în 
cap și la genunchi de 
obiecte aruncate de 
suporterii echipei 
oaspete, Minyor Per- 
nick. Marinov a fost 
transportat la spital, 
iar medicii au con
statat că bărbatul a 
suferit o contuzie la 
cap și are o leziune 
la genunchiul stâng.

H Jucătorul englez a 
debutat ca titular, dar 
nu a putut evita înfrân
gerea echipei sale.Los Angeles (MF) - Englezul David Beckham a jucat primul său meci ca titular la Los Angeles Galaxy, dar nu a putut împiedica înfrângerea formației sale în fața celor de la New York, scor 5-4.în ciuda a trei pase decisive din faze fixe (două cor- rnere și o lovitură liberă), Beckham, care a jucat tot meciul, a luat parte la a șaptea înfrângere a formației sale, care ocupă penultima poziție în conferința de vest a MLS. începând de astăzi, Beckham se va transforma în globe-trotter. El se va alătura lotului naționalei Angliei pentru meciul amical cu Germania, care va avea loc mier-

David Beckham (Foto epa)curi, pe noul stadion Wembley. Joi, el urmează să ia un avion pentru a reveni la Los Angeles' și pentru a juca derby-ul cu Chivas USA, în seara aceleiași zile. La formația Chivas USA evoluează și jucătorul român Alexandru Zotincă.

■ Fotbalistul brazilian al 
echipei Lyon beneficiază 
de curând de cetățenie 
franceză.

Lyon (MFi - Președintele Jes Aulas a declaratcă grupării Olympique Lyon i-a fost acordată o derogare pentru aducerea unui jucător extracomunitar, iar brazilianul Juninho a primit cetățenie franceză.„Noi am solicitat o derogare Ligii Profesioniste de Fotbal pentru aducerea unui jucător extracomunitar suplimentar pentru înlocuirea lui Cris, accidentat. Aceasta ne-a fost acordată. Mai mult, Juninho a primit dublă naționalitate. Noi avem deci două locuri disponibile pentru jucători extraco- munitari, dacă este nevoie”, a spus Aulas. Până în prezent, Olympique Lyon avea patru jucători din afara Comunității Europene, toți brazilieni: Juninho, Cris, Fred, Fabio San-

are
(Foto: EPA) tos. însă Cris, care și el poate^ pretinde să aibă un pașaport portughez, accidentat la genunchiul drept, este indisponibil șase luni. „Această derogare' nu este o încălcare a regulamentului, dar răspunde unei necesități, după grava accidentare a unui jucător important". a subliniat Marino Fac- cioli, director administrativ al clubului.

Victorie pentru LoebBerlin (MF) - Pilotul francez Sebastien Loeb, alături de copilotul monegasc Daniel Elena, a câștigat Raliul Germaniei, a zecea etapă a Campionatului Mondiale de Raliuri (WRC).Sebastien Loeb și Daniel Elena (Citroen C4) au fost urmați de echipajul belgiano- francez Francois Duval- Patrick Pivato (Citroen Xsara), în timp ce locultrei a revenit finlandezilor Mikko Hirvonen- Jarmo Lehtinen (Ford Focus). Loeb și Elena au obținut a cincea victorie în acest sezon, după cele de la Monte-Carlo, Mexic, Portugalia și Argentina. De asemenea, este a 33-a victorie din carieră, un record absolut în WRC. din care șase consecutive in Germania. de Ia înființarea raliului in 2002.

Sebastian Loeb
(Foto: EPA)

Ajax, liderăAmsterdam (MF) - Formația Ajax Amsterdam, unde sunt legitimați fundașul George Qgăraru și mijlocașul Nicolae Mitea, a început în forță ediția 2007/2008 a campionatului Olandei, învingând în deplasare, cu scorul de 8- 1, formația De Graf- schaap, nou-promovată în Eredivisie, în prima etapă a competiției. Pentru Ajax au marcat Huntelaar '36, '70, '88 și '90, Maduro '55 și '59, Luis Suarez '42 și Kennedy Bakircioglu '61.Unicul gol al gazdelor a fost înscris de Ouwe- land '73. La Ajax, Ogăraru și Mitea nu au fost incluși în lot, fiind accidentați. în urma acestei victorii, Ajax este pe primul loc în clasament, cu un golaveraj superior celor de la AZ Alkmaar, FC Groningen și FC Twente.

Măsuri punitive la Universitatea Craiova
■ Dorel Stoica, Constan
tin Gărgălie, Robert Să- 
ceanu și Mihai Dina au 
fost excluși din lotul echipei.Craiova (MF) - Jucătorii Dorel Stoica, Constantin Gărgălie, Robert Săceanu și Mihai Dina au fost excluși, duminică, din lotul formației Universitatea Craiova, ei urmând să fie trimiși, până la finalul contractelor, la echipa a doua a clubului. Anunțul a fost făcut de patronul Adrian Mititelu, în cadrul unei conferințe de presă organizate după ce Universitatea a înregistrat a treia înfrângere consecutivă în primele patru etape de campioant, sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, în fața formației Pandurii Târgu Jiu. „Am considerat că pentru binele echipei, să se însănătoșească, trebuie să luăm niște măsuri, indiferent de nume. Dina, Stoica, Gărgălie și Săceanu sunt excluși din lot și pe toată durata contractului vor merge la echipa a doua.

Adrian Mititelu (Foto: FAN)Pot să facă acolo ce vor: să meargă la pescuit, să vină cu femei, nu mă interesează. în același timp, sunt netransferabili. Puteam, bine mersi, să păstrez secretul, să-i pun pe lista de transferuri și să iau un milion și jumătate, două milioane de euro pe ei. Dar nu mă interesează banii, vreau curățenie la echipă”, a spus Mititelu Patronul Universității a menționat că alți doi fotbaliști vor fi amendați cu câte

10.000 de dolari, însă a refuzat să dezvăluie cine sunt aceștia. Pe de altă parte, și atacantul australian Michael Baird a fost aproape să fie exclus din lot. „Michael Baird a fost și el foarte aproape, însă, m-am gândit că în ultimul timp a avut unele probleme și să-i mai dau o șansă”, a spus Mititelu, explicând că australianul a first lovit în figură de un coechipier. în vestiar, fără a da insă mai multe detalii.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Den, MbaceaM. semidecomandate, 
parter, repartitoare, 56 mp. Tel. 
0729/3990881(2/1108)

• Den, zona Miorița, confort 1, contorizări apă, 
gaz. preț 135500 lei. Tel. Tel. 223336. (T)

• 4 apartamente cu 2 și 3 camere, In vM, 
caipMMaieșiu boxă la demisol,
cwteim ăipâdnă, zonă rezidențială, 
ta Deva. TeL 0768/340262. (12/658)

• Oeva, zona Miorița, confort 1, contorizări apă, 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. 223336. (T)

• zona Dada, parchet laminat, gresie, faianță, 
lavabil, ușă metalică termopan, complet conto- 
rizat, preț 85.000Ron, tel. 0745/786.578. (A0)

• Deva, zona Gojdu (vizavi de blocul expe
rimental), etaj 1, semimoMat, amenajări 
interioare, interiori, preț 135500 lei, nego
ciabil Tei. 221487,0746/155995.(7/134»)

• zona Aleea Jiului, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (AO)

• zona Zanriirescu, parchet, gresie, faianță CT, 
ușă metalică instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel, 0745/78657& (A0)

• zona Uzo Băcan, et intermediar, parchet 
laminat, gresie, faianță lambriuri, CT, ușă 
metalică, lavabil, preț 87.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (A0)
• zona Gojdu, et. intermediar, apometre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786578. (A0)
• dec, zona I. Corvin, et bun, ST-55 mp, parchet 
termopane, CT, amenajat preț 155.000 Ron neg, 
tel. 0745/786.578.(A0)

• urgent, Deva, Gojdu, 50 mp, balcon închis, 
contorizări, 125.000 ron, tel. 215212. (Al)

• decomandate, contorizări, renovat recent et 
6, zona Astoria, preț 120.000 ron, tel 0740/210780. 
(Al)

• decomandate, 2 balcoane, CT, parchet 
gresie+faianță ST 53 mp, zona BCR, preț 1504)00 
rbh, neg., tel. 0721/593403,0742/01941& (Al)

• decomandate, luliu Maniu, etaj intermediar,
CT, nouă balcon mare închis, termopan, ST 57 
mp, renovat preț 164.000 ron, 0726710903. (Al)
• Dacia, et 3, circuit balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg, tel 
221712,0724/305661. (A2)

• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Al. Jiului, et 2, circuit balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• bd. luliu Maniu, semidec, faianță gresie, 
termopane, CT, parchet balcon, preț 125,000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Al. Armatei, etaj intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Dacia, et intermediar, balcon, 
amenajări modeme, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• wgent, dec, camere cu parchet contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg, 
tel.231500,0740/317314. (A9)
• dac, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231.800. (A9)

• doc, toodNkat parchet CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg, tel 231300,0740/317313. 
(A9)
o doc, amenajat integral, (gresie, faianță 
parchet CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Etro, teL 231500,212.141. (A9)

• toga< sdec, et intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135500 Ron, tel 212141. (A9)

• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, preț 14.000 Euro. tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)

• wgent in Deva, zonele: Progresului, bd. 
Decebal, Gojdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 
la 120000 lei până la 160000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0730/474275, 
0723/251498,232808. (A4)

• zona Gojdu - central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808. (A4)

• zona Decebal „Auto Moto” 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
• zona Profi, 55 mp, etaj 2, cu balcon mare, 
geam la baie, bucătărie mare, fără modificări, 
parchet vedere la stradă bine întreținut, 
ocupabil imediat preț 140000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,0723/251498,232808. (A4)

• zona Astoria, etaj 2, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, renovat recent, 
ocupabil imediat preț 108000 lei negociabil, tel. 
232808,0723/251498,0788/165702.  (A4)

• zona Pros, 48 mp, cu balcon mare, beci, geam 
la baie, fără modificări, bine întreținut, preț 
95000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0723/251498,232008 (A4)

• zona L Creangă - ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată vedere pe 2 
părți, preț 165 000 Lei negociabil, tel. 
0788/165702,0745/302200,232808 (A4)

• dec, eL intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231300. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, 
geamuri termopan, centrală termică pereți 
izolați, dotări modeme, mobilat complet 
TeL 0720/005452.(1/1558)

• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/788578 (A0)
• dec, zona Trident 2 băi, parchet, gresie, 
faianță CT, termopane, preț 215.000 Ron neg., 
teL 0745/788578 (A0)

• doc, ana Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat, 
gresie, faianță termopan, ocupabil imediat, preț 
180000 Ron neg., tel. 0745/788578 (A0)

• semidecomandate, CT, geamuri termopan, 
gresie+faiantă et 2, zona Maiorescu, preț 
130.000 ron, neg, tel. 0721/593403,0742/019418. 
(Al)
• decomandate, CT, termopane, parchet, 
gresie+faiantă balcon, zona Politia județeană 
preț 65.000' euro, neg., tel. 0721/593403, 

0742/019418 (Al)
• Mihai Viteazul, dec., et. 2, 2 băi, parchet, 
bucătărie mare cu gresie și faianță ocupabil 
imediat preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț 65.000 euro, neg., tel. 
0745/367893. (A2)

Noua SkodaFabia Love at first drive

• urgent zona Decebal - Ulpia, amenajat, etaj 
intermediar, 2 băi, balcon mare, parchet, gresie, 
faianță mobilat, preț 200000 lei neg., tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)

• decomandate, zona Dorobanți, etaj 2 din 4, 
bloc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică amenajat, modificări, parchet, gresie, 
faianță poziție deosebită vedere pe 2 părți, preț 
neg., tel. 0730/474275,0788/165703,232808.  (A4)

• zona Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală 
termică termopan, modificat, uși noi peste tot, 
renovat recent, ocupabil imediat, preț 155000 lei 
negociabil, tel. 232808,0723/251498,0788/165702. 
(A4)

• decomandate, zona Mărăști, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă, zonă liniștită preț 

170 000 lei neg, tel. 0723 251498, 0788 165702, 
232808. (A4)

• decomandat, zona Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică modificări la 
bucătărie, posibil si mobilat preț 184000 lei neg., 
tel. 0730 474275,0788 165703,232 808. (A4)

• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoamne, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240 000 lei neg., tel. 0723 
251498,0788 165702, 232 808(A4)

• wgent, preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăsti, Liliacului. Creangă tel. 
231500. (A9)

• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, et.l, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg., tel. 0740/317314. (A9)

• dec, boxă și garaj sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231.800. (A9)

Vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber 
va fî doar 50 de lei + TVA!

Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438

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

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1! 04
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• dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231.800. 
(A9)
• dec, 2 băi, et. intermediar, zona CEC Deva, tel.
231.800. (A9)
• sdec, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

• dec, amenajat integral, baia mare (gresie, 
faianță vană), baia mică (gresie, faianță cabină 
de duș), bucătăria amenajată, balcon închis, 
pprter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231.800.’(A9)

• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, et.l, zona Mărăsti Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)
• dec, hol central, CT, etl,zona Liliacului, Deva, 
preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, et. interme
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg., tel.
231.800. (A9)

• sdec, camere cu parchet, CT, et.2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, amenajat 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT. aer condiționat, zona Spitalului Deva, tel.
231.800. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• lângă primărie, ST-70. Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (Â10)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, zona M.T., et. intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopan, 
complet contorizai preț neg., tel. 0745/786.578. 

(A0)
• decomandate, zona împăratul Traian, etaj 2, 
ST 110 mp, 2 balcoane, 2 băi, CT, garaj, boxă preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788 165 703,0745 302200,232808. (A4)

• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă tel. 231500. (A9)

• dec, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță parchet 
laminat) et2, zona Mărăști, Deva, preț 260.000 
Ron neg., tel. 231.800. (A9)

• dec, 2 bă, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231500. (A9) ;

• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231500. (A9)

• dec, S-100 mp, 2 bă, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231500,0745/511.776. (A9)

• sdec, camere cu parchet CT, bloc acoperit cu 
tablă zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231500. (A9)
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CPN

Companie ce activează in domeniul FMCG, distribuitor 
al unei game variate de produse de larg consum, oferă 
oportunitatea dezvoltării carierei!

REPREZENTANT VANZARI
Oraș: Deva

De pe aceasta poziție veți fi implicat direct in creșterea si dezvoltarea 
afacerii, derulând activitati de vanzare pe teren.

Cerințe:
• studii superioare; experiența relevanta in vanzari (FMCG - avantaj); < 

excelente abilitați de comunicare si negociere, atitudine proactlva, spirit 
zp echipa cunoștințe limba engleza, permis auto si disponibilitate de a 

calatori. ș

Așteptam aplicațiile dvs. pana pe 23.08.2007- retfiM?-
la fax: 021 / 423 23 15, e-mail: humanres@cpn.ro °
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Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva+garaj, scară interioară, CT, termopane, 
:î: mp, amenajat occidental, 110.000 euro, tel. 
0*22.564004. Al)

Vând case, vile (13)

• Brad, zonă ultracentrală, 3 camere, 2 băi,
2 bucătării, încălzire centrală. Tel. 
0744/664405. (6/14.08)

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

• Deva, zona Dorobanți, 3 camere+living, 2 băi, 
buc., hol, CT, termopane, amenajată occidental, 
rerer. 1050 mp, 155.000 euro, 0722/564004. (Al)

• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 3.000 mp, în 
Sacămaș. preț 15.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
A9)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă, ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)

• vilă in Deva, la cheie, zonă centrală, 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg., tel. 
231800,0740/317.313. (A9)

• construcție veche și teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg, tel. 231.800. (A9)

• vilă, construcție nouă, amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231.800. (A9)

• 2 camere, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
Gojdu Deva, preț 300.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

• + anexe, ST- 70+1500,3 camere, Oclu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490.  (A10)
• 3 corpuri+șură, 1,2+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040,490. (A10)

• + șură, 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• + dependințe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• +dependlnțe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• cărămidă, 3 camere+baie, 2 ha, ST-60, Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 18.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 4 camere, 05 ha, ST-100, Bucureșci, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 4 camere+baie, 0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10) .

■ cărămidă, 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• cărămidă, 4 camere, 0,5 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 5 camere, 1 ha, ST-110, Dumbrava, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpăr casă (14) vând garsoniere (19)

• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
mediat, tel. 215212. (Al)

Vâna case de vacanță (15)

• cabană P+l, cu 600 mp teren aferent, zona
Râu Mare Retezat. Tel. 0744/515484. (T)

Vând case la țară (17)

• -Keren, 2+1,0,5 ha, ST-100, Vața, preț 20.000
Euro. tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• idtracentral, 70 ha, ST- 240, 7+ depend, 
c-râstie. preț 150.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
"88'040.490. (A10)

• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribița, preț 
25.00C Eum. tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• semidecomandate, contorizări, mobilată, et
3, zona Eminescu, preț 66.000 ron, tel. 
0740/210780.(Al)

• zona pieței, et. 2, decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 92.000 ron, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et. 2, zona 
Piață, preț 90.000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• zona Sala Sporturilor, et.2/4, ușă metalică 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
62.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)

• zona Dada, et. intermediar, parchet, 
apometre, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 
70.000 Ron neg., tel. 0745/786.578 (A0)

• zona Profl, dec., ST-45 mp, parchet, gresie, 
faianță, complet contorizată, et. 1, preț 125.000 
Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)

CEA MAI BUNA OFERII DIN JUDEȚ HI
închirieri auto 
începând | 
de la prețul de~
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• tâmplărie aluminiu, uși, ferestre

• zona Băkescu Nou, dec., et. bun, parchet 
laminat, termopane, contorizări, gresie, faianță 
preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/786578 (A0)

• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 
CT, amenajată preț 125.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578 (A0)
• amenajată stil occidental și mobilată etaj 
Intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldec, bucătărie, bale, balcon, C.T., etaj 
Intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldec, bucătărie, bale, faianță+gresie, etaj 
Intermediar, zona Dalca, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• semldec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

• garsonieră, 2 camere, bucătărie, faianță 
gresie, Dacia, preț 83.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• urgent, zona Dacia, et intermediar, st=16 mp, 
cameră bale, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)
• urgent, zonă centrală st=40 mp, amenajări 
modeme, etaj Intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• zona Trident, 40 mp, decomandată modificări 
la bucătărie, termopan, parchet gresie, faianță 
ușă metalică ocupabilă Imediat, preț 75000 lei 
negociabil, tel. 0788/165702,232808,0723/251498 
(A4)

• zona Dorobanți, etaj 1, decomandată 40 mp, 
cu balcon, contorizări totale, preț 115000 lei 
negociabil, tel. 232808 0723/251498 0788/165702. 
(A4)

• urgent cu sau fără amenajări, tel. 231500. (A9)

• confort redus, st-18 mp, cameră cu parchet, 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231800,0740/317313. (A9)

• to Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231300,511.776. (A9)

• dec, cameră cu parchet laminat baia (gresie, 
faianță), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88.000 Ron, neg., tel. 
0740/317.313. (A9)

• Intravilan, st 1B00 mp, la 15 km, de Deva, zona 
Brănlșca, poziție deosebită ideal pentru 
Investiție, construcție casă sau casă de vacanță 
deschidere direct la stradă acte la zi, se parce
lează 900 mp-800 mp, preț 11500 euro tel. 0723 
251498,0730 474275,0723 251498,232 808. (A4)

• Intravilan, st 500 mp, la 4 km, de Deva, locali
tatea Mintia, poziție deosebită utilități, curent, 
gaz, apă, ideal pentru investiție, construcție 
casă sau firmă deschidere direct la stradă acte 
la zi, preț 11000 euro tel ,0723 251498, 0745 
302200,232 808 (A4)
• urgent, IntravBan, zona Rîul Mare, Dumbrăvlța, 
în suprafață de 500 mp, terenul este plan, există 
șl fundație de 8 ml/8 ml, pentru cabană se oferă 
și proiect de construcție cabană, cu deschidere 
la stradă de 25 ml, ideal pentru construcție casă 
casă de vacanță investiție, preț 11500 euro tel. 
0723 251498,0788 165703,0254/ 232 808. (A4)

• preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231.800. (A9)
• In Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, In 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)
• parcei» a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231.800. (A9)

• intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231300. (A9)
• 2 parcele, zona Vulcan, S-70C mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)

• Blâjert, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-1500, Arieșenl, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490.. 
(A10)

• Brad-Deva, 03 ha. Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613368 0788/040.490. (A10)
• Brad, ăS ha. Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• BradOradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366.0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

Cumpăr garsoniere (20)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

• urgent In Deva, zonele: Gojdu, Progresului, bid. 
Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80000 lei până 
la 115000 lei, în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0723/251498,0745/302200,232808 
(A4)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

Vând terenuri (21)

• Intravilan șl extravilan în Deva. Relații la tel. 
217226,225072. (T)

• Intravlan, zona Liliacului, ST-375 mp, FS-11 m, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/786.578 (A0)

• In Dova, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578 (A0)

• In Dova, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786578 (A0)

• bi Săntandral ST-10.000 mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg., tel0745/ 
786.578 (A0)

• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, FS 20 m, 
utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)

• Intravilan tn Șoimuș, ST 4600 mp, FS 90 m, preț 
10 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)

• Intravilan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zi, 
Ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0788/165703,232808 (A4)

• Deva, 25 mp, zona Piață, 22.000 euro, tel. 
0721/055313.(Al)
• Deva, 80 mp, cu intrare bulevard, grup social, 
CT, termopane, 82.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231.800. (A9)
• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231300. (A9)

• S-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg., tel.231300. (A9)

Vând alte imobile (27)

• S-432mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• M ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel IV/-A/613J66,0788/040.490. (A10)

imobile chirii (29)

• închiriez, tn Deva, apartament 2 camere 
decomandate, mobilat utilat complet 
pentru pretențioși, zonă ultracentrală 
deasupra policlinicii cu plată preț 1000 

lei/kmă. Tel 0740/633882. (1/17.1)
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Auto românești (36)

• vănd Dada 1310, af 1991 cu 5 trepte de viteză 
închidere centralizată, radiocasetofon, stare 
bună de funcționare, preț negociabil. Tel., 
0720/042951. CD

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

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

Electrocasnice (56)

Auto străine (37)

• vănd ladă frigorifică Arctic, 7 sertar?, 
foarte puțin folosită, preț 350 lei, și frigider 
Zii, stare foarte bună de funcționare, preț 
150 lei. Tel. 0745/043512 sau 0345/803235. 
(5/16.08)

• vând VW Golf 4, af 2001, model limuzină, 
ireproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. (T)

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

Prestări servicii (72)

• 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)

• vănd utilaje prelucrare lemn: banzic, 
circular, pendulă Relații la tel. 0256/331567, 
0721/633622.(10/14.08)

• închiriez mașină 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, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

• dec, zona Zanfirescu, et. bun, mobilat și utilat, 
pe termen lung, preț 160 euro/lună tel. 
0745/786.578. (A0)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, mobilat, Deva, 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• Deva, la bulevard, 20 mp + 30 mp, depozit și 
birou, CT, termopane, 300 euro/lună, tel. 215212. 
(Al)

• 41 mp, zonă centrală, preț 3200 ron lunar + 
garanție, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• S-434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231.800. (A9)

• dec, semimobilat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună tel. 0740/317313. (A9)

• hală ST-50O, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)

• hală ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Piese, accesorii (42)

• vănd 2 cauciucuri complete cu jante și 
camere, dimensiuni 16,9/30, preț promotional și 
2 cauciucuri noi de 900/20. Tel. 0743/693027, 
seara. CT)

• vănd și transport la prețuri avantajoase 
orice produs de balastieră și lemne de foc. 
Tel. 0748/928069. (2/13.08)

• Mulțumim doamnei dr. Neamțu Lavinia pentru 
serviciile efectuate ambulatoriu și în cadrul 
dispensarului din localitățile Vețel, Mintia, 
Leșnic și Muncelu Mic. Familiile Oncoș Dori, 
Nojogan și Crisnic (3/16.08)

Garaje (43)

• vănd garaj, Deva, Str. Teilor. Tel. 
0723/574899. (4/16.08)

Mobilier și interioare (47)

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

Oferte locuri de muncă (74)

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

• angajăm șoferi categoriile D și Dl și mecanic 
auto cu experiență în domeniu; oferim salariu 
atractiv. Relații la tel. 0254/231394,0720/005452. 
(1/15.08) N
• agent comercial, Orăștie, 1 post, data limite 
31.08. Tel. 213244, orele 9-18
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 1 post, data limită 30.08 Ta. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine'și 
intervenții. Deva. 6 postui. data limită 3L08,Tel 
213244,oreie9-18
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«a^fe * paza, control acces, ordine și 
rterrenti. Deva. 6 posturi data Irită 3L08 Tei. 
anahorete 9-16.
■ agife * pază control acces, ordine și 
intervenții. Hunedoara, 3 posturi, data limita 
3108. Tel 213244, orele 9-16.
• ageat de pază in incinte. Deva, 2 posturi, data 
ferată 3108 Tel. 213244, orele 9-16.
• ago* de pază în incinte, Deva, 4 posturi, data 
imită 609. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de turism, Deva, 3 posturi, data limită 
2608 Tel. 213244, orele 9-16.
• agent knobOar, Deva, 4 posturi, data limită 
2608 Tel. 213244, orele 9-16.
• agent redamă publicitară, Hunedoara, 1 post, 
data limită 24.08., operator calculator. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 3 posturi, data 
limită 21.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 44 posturi, 
data limită 30.09., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• angajăm automacaragll. Tel. 0752-162-536.
• angajăm șoferi categoriile D și Dl și mecanic 

auto cu experiență in domeniu; oferim salar 
atractiv. Refații la tel. 0254/231394,0720/005452. 
(1/15.08) N
• apicultor, Călan, 2 posturi, data limită 22.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• aslsfent 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.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Deva, 3 posturi, 
data limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Deva, 7 posturi, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 

m asistent medical generalist, Hunedoara, 4 
>post. data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent medical generalist, Orăștie, 1 post, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent social, Călan, 1 post, data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent codai, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08 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.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 9.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• betonlst, Deva, 4 posturi, data limită 31.08., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• brancardier, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 4 posturi, data limită 26.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva 2 posturi, data limită 9.09. Tel. 
213244, orele 9-16.

B
• cabanier, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 3 posturi, data limită 
30.08. Tel 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• carmangier, Petroșani, 1 post, data limită 
15.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• drcularist la tăiat lemne, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 19.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 20.09.
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
■ confectioner articole din piele și inlocuitori, 
Orăștie, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 3 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 9 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ confecționer-asamblor articole din textile. 
Deva, 60 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -1'6.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 11 posturi, dată limită 9.09. Tel. 213244, 
orele9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 12 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile. 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ confecționer-asamblor articole din textile,
Hinedoara, 30 posturi, data limită 30.09. Tel. 
Z13244, orele 9-16. |
■ cardecționer-asamblor articole din textile, 
nnedoara, 4 posturi, data limită 15.09. Tei. 
213244. orele 9-16.
■ confecționer-asamblor articole din textile, 
fhredoara. 7 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cadecționer-asamblor articole din textile. 
Petroșani, 6 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244, 
□rele 9-18

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 ■ Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 ■ Elitte

A1O - Liliacul Multicom

• confectioner cablaje auto. Brad, 5 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -18

• confectioner cablaje auto, Deva, 50 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner cablaje auto, Orăștie, 30 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• confectioner cablaje auto, Simeria, 25 posturi, 
data limită 15.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confectioner cablaje auto, Simeria, 7 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confectioner geam dublu termoizolator, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer geam dublu termoizolator, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.09. Tei. 213244, 
orele 9 -16.
• consilier instituții publice, Deva, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• consilier juridic, Deva, 3 posturi, data limită 
31.08, operare PC. Tel. 213244, orele 9 -16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Hunedoara, 1 post, data limită 20.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Hunedoara. 1 post, data limită 24.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil Orăștie, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Petroșani. 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil-șef, Deva, 1 post, data limită 26.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil-șef, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Hunedoara, 1 post, data limită 
20.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor confecții industriale din blană, Orăștie, 
4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• croitor, Hunedoara, 13 posturi, data limită 
20.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Hunedoara. 20 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• croltor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• curier, Călan, 1 post, data limită 20.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 19 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, 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.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 14 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• director adjunct societate comercială, Călan, 1 
post, data limită 22.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director general societate comercială, Orăștie,
1 post, data limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director sucursală și asimilați, Brad. 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• director 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.
• drujbist, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ddgher, Deva. 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.

I • dulgher, Deva, 2 posturi, datalimită 30.08, Tel. 
213244, orele 9-16. ■
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva. 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244. orele 9-16.
• dulgher, Deva, 3 posturi, data limită 26.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher restaurator, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher restaurator. Lupeni, 5 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• dulgher restaurator. Vulcan, 1 post, data limită 
23.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher restaurator, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• educatoare, Deva. 1 post, data limită 1.09. Tel. 
213244, orele 9-16
• educatoare, Orăștie, 1 post, data limită 25.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician auto, Brad, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician auto. Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Brad, 1 
post, data limită 31.081 Tel. 213244, orele 9 • 16.

• electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16:
• electrician de întreținere și reparații, Hune-. 
doara. 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, dată limită 31.08: Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 5 posturi, dată limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• electrician de intretinere și reparații, Lupeni,
1 post, data limită 30:08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician de mină, Orăștie, 1 post, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9 -’16.

• electrician echipamente electrice și ener
getice, Vulcan, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician in construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• evaluator și auditor de mediu, Petrila, 1 post, 
data limită 1.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• factor poștal. Petrila, 1 post, data'limită 1.09. 

Tel. 213244, orele 9-16.

PORTAL NAȚIONAL DE LOCURI DE MUNCĂI

Vinzi
Cumperi 

închiriezi
Schimbi

Cauți 

Alege CL pentru anunțul tău

i • faiantar,Călan,2posturi,datalimită31.12.Tel. 
213244, orele 9-16.
• faiantar, Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faiantar, Deva, 3 posturi, data limită 26.08 Tel.
213244, orele 9-16. <
• faiantar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
10.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• faiantar, Lupeni, 10 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213^44, orele 9-16.

• fasonator produse ceramice, Deva, 9 posturi, 
data limită 20.09., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Călan, 1 post, data limită 
8.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• femeie de serviciu, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• fierar-betonist. Călan, 3 posturi, data limită 
13.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist. Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• fierar-betonist, Vulcan, 1 post, data limită 
23.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• finisor încălțăminte, Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• frezor universal, Orăștie, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• frezor universal, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 22.08., perioadă determinata. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• frigoriferist, Brad, 1 post, data limită30.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• funcționar economic, Petroșani, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
27.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit. Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
• gestionar depozit, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• infirmieră, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08.Tel. 213244,.orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Călan, 1 post, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 1 post data limită 23.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• inginer de cercetare în exploatări miniere, 
Deva. 1 post, data limită 20.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• inginer de cercetare în horticultură. Deva, 1 I 
post, data limită 6.09. Tel. 213244. orele 9 -16.
• inginer ecolog. Deva. 1 post data limită 15.09. 
Tei. 213244, orele 9-16.
• inginer electromecanic. Petroșani, 1 post data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 30.08. TeV213244, orele 9 • 16.'

• inginer mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limita31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

: • inginer producție, Deva, 1 post, data limită 
28.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer producție °etrila, 1 post, data limită 
1.09. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer-șef construcții, Petroșani, 1 post, data 
limita 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer textile, pielărie, Orăștie, 1 post, data 
limita 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• incărcător-descărcător, Călan, 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
■ incărcător-descărcător, Călan, 2 posturi, data 
limită 3069. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• incărcător-descărcător. Deva, 2 posturi, data 
limită 25.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• incărcător-descărcător, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• îngrijitoare la unități de ocrotire socială. Hune
doara, lpost, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 
9-16.

• lăcătuș mecanic Deva, 5 posturi, data limită 
30.08. Tel: 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.08, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lenjer confecționer lenjerie după comandă
Brad, 100 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.

■ lucrător comercial Hunedoara, 2 posturi, data
I im ită 31.08, bărbați. Tel. 213244, orele 9 -16.

• macaragiu Deva. 1 post, dată limită 31.08. Tel. 
213244,orele 9 ■ 16.

• magaziner Deva, 1 post, data limită 25.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• manichiurist Brad, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• manichiurist Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• mașinist la mașini mobile pentru transporturi
Deva,'l post data limită 31.08. Tel. 213244, orele 

9-16.

• mecanic auto Petroșani. 4 posturi, data limită 
30.08. Tel. 213244. orele 9-16.

• montator placaje interioare- și exterioare 
Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator subansamble Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator subansamble Orăștie, 17 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat in agricultură Deva, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat în agricultură Hațeg, 32 
posturi, data limită 31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor 
Călan, 21 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor 
Orăștie, 30 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• muncitor necalificat în silvicultură Brad, 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat în silvicultură Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, dată limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Deva, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la ambalare produse 
solide și semisolide Hațeg, 5 posturi, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la asamblarea montarea 
pieselor Hunedoara, 18 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la asamblarea montarea 
pieselor Hunedoara, 7 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la asamblarea, montarea 
pieselor Orăștie, 15 posturi, data limită 31.08, 
perioadă determiantă. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 2 posturi, data 
lirnită31.08.Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 5 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• mundtor spălare și curățire cisterne, Simeria.
3 posturi, data limită 26.08 Tel. 213244, orele 9 - 
16

• operator caiafelor electronic și rețele Deva. 1 
post, data limită 2608 Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator fabricarea mezelurilor Hațeg, 5 
■posturi, data limită2508. Tel. 213244„orele9., 16.

• ospătar Deva, 3 posturi, data limită 30.08. Tel. 

213244, orele 9-16.

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

• pedkhiwist Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• pregătitor piese încălțăminte Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• recepționez de hotel Deva, 3 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• salvator la ștrand Deva, 1 post, data limită 
25.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• sociolog Deva, 1 post, data limită 1.09, 
absolvenți 2007. Tel. 213244, orele 9 -16

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

• strungar la strung paralel și de detalonat 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• sudor Deva, 4 posturi, data limită 30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor Hunedoara, 10 posturi, data limită 31.08 
perioadă determinată. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
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Decese (75)

Familia îndurerată anunță moartea fulgerătoare a celui care a fost un minunat soț și tată
col. (rez.) IOAN ROMAN

Un gând profund de regret pentru dispariția celui care a fost
col. (rez.) IOAN ROMAN

• sudor Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.08.

Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor In mediu protector Deva, 3 posturi, data 

limită 27.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor In mediu protector Deva, 3 posturi, data 

limită 29.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• sudor manual cu flacără de gaze Deva, 1 post 
data limită 26.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu flacără de gaze Hunedoara. 5 

posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.

• șef atefier transporturi Deva. 1 post, data 
limită 25.08 Tei. 213244, orele 9 • 16.

• șef birou aprovizionare ■ desfacere Deva, 1 
post, data limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 

213244, orele 9-16.

• șofer autoturisme și camionete Hunedoara, 1 
post, data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• șofer autoturisme și camionete Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tâmplar universal Brad, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• tehnician echipamente de calcul rețele Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.09. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• tehnician electromecanic Brad, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tehnician electromecanic Deva, 1 post, data 
limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tehnician energetician, electrician Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tehnician energetician. electrician Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tricotor manual Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 20.09. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.

Soția Mărioara și fiica Diana

Familia Lemnaru
• vânzător Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 

213244, orele 9-16

• vânzător Deva, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 

213244, orele 9-16.

• vânzător Hunedoara, 1 post, data limită 25.08.

Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Orăștie, 2 posturi, data limită 31.08.
Tel. 213244, orele 9-16.

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

• vopsitor industrial Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• vopsitor industrial Simeria, 3 posturi, data 
limită 2608 Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar, pietrar Deva, 4 posturi, data limită30.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidar, pietrar Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 

-16.

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

• zidar rosar tencuitor Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar rosar tencuitor Deva, 2 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidar rosar tencuitor Deva, 4 posturi, data 
.limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• zidar rosar tencuitor Deva, 5 posturi, data 
limită 26.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar rosar tencuitor Hunedoara, 8 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidar șamotor Deva, 2 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.
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Amendat în Marea Britanie
• Mașinărie, o mașină de spălat rufe fără detergent, concepută de o echipă de cercetători chinezi și care face furori în țara de origine, va fi lansată pe piață în Europa până la sfârșitul anului. (MF)

Un nepalez aduce ca ofrandă lapte de vacă, statuii din aur a șarpelui „Nag”, în Nagpokhari. (Foto: epa)

■ George Mihăiță, 
amendat în Marea Bri
tanie pentru că și-a ata
cat partenera.

Edinburg (MF) - George Mihăiță, directorul Teatrului de Comedie din București, a fost amendat cu 650 de lire sterline (3.137 RON) după ce și-a lovit partenera în cap cu o lampă într-o cameră de hotel, informează The Scotsman, în ediția electronică. George Mihăiță, în vârstă de 58 de ani, a recunoscut că a atacat-o pe Delia Seceleanu în camera lor de la Holyrood Hotel din Edinburg. Cuplul face parte din trupa de 12 actori care joacă în piesa „The Guvernamental Inspector” de Gogol, la Teatrul Majestic din localitate. Joi,’ în jurul orei locale 22.00, actrița Delia Seceleanu a ieșit din hotel pentru a fuma o țigară și a discutat cu doi bărbați. „Acest lucru l-a supărat pe
Navetă spațială

Cape Canaveral (MF) - Naveta spațială Endeavour va reveni pe Terra cu o zi mai devreme decât era prevăzut din cauza temerilor legate de uraganul Dean, au anunțat, sâmbătă, reprezentanți ai NASA. Endeavour se va desprinde de Stația Spațială Internațională (ISS) în cursul zilei de duminică și are ca obiectiv aterizarea, marți, la Centrul Spațial Kennedy din Florida.
Reacție Vatican

Vatican (MF) - Vaticanul a negat că ar fi modificat informații publicate online în cadrul enciclopediei Wikipedia, după ce această ipoteză a fost avansată într-un articol publicat de BBC. Reacția Vaticanului vine după ce, miercuri, BBC a informat că, potrivit unui instrument de scanare care face publică identitatea organizațiilor care editează Wikipedia, computerele Vaticanului au fost utilizate pentru a modifica pagini referitoare la liderul partidului republican irlandez Sinn Fein.

Natalie Portman

Cel mai 
tare cuplu 
Londra (MF) - Natalie 
Portman și Hayden 
Christensen din Star 
Wars au fost votați 
drept perechea cea 
mai neconvingătoare 
din punctul de ve
dere al atracției vizi
bile pe marele ecran. 
Clasamentul celor 
mai neconvingătoare 
cupluri pe marele 
ecran, stabilit în urma 
studiului realizat cu 
ajutorul a 3.000 de 
fani ai filmelor, este 
următorul: Natalie 
Portman și Hayden 
Christensen (Star 
Wars: Episode II - 
Attack of the Clones 
- cu 19% dintre 
voturi), Ben Affleck și 
Jennifer Lopez (Gigli - 
17%), Keira Knight
ley și Orlando Bloom 
(trilogia Pirates of the 
Caribbean-13%).

Cel mai bogat artist de 
hip-hop din lume

Los Angeles (MF) - Rappe- rul Jay Z a câștigat 35,85 de milioane de dolari anul trecut, ajungând astfel pe primul loc în topul celor mai bogate staruri hip-hop din lume. Cel mai recent album solo al cântărețului s-a vândut în două milioane de copii. în plus, el a câștigat o avere și de pe urma acordurilor publicitare, inclusiv de pe urma unui contract cu brandul Budweiser. în plus, Jay-Z, pe numele său real Shawn
Căsătorie gay la Montreal

se joacă cu unul din puii lor, în incin

■ Un fost ministru 
canadian s-a căsătorit cu 
partenerul său, la Mon
treal.

Montreal (MF) - Deputatul liberal Scott Brison a devenit, sâmbătă, primul parlamentar canadian care s-a căsătorit cu partenerul său în cadrul unei uniuni homosexuale, au informat mediile locale din Canada. Brison are 40 de ani, este deputat și a fost ministru în Cabinetul lui Paul Martin și a candidat la funcția de președinte al Partidului Liberal. El s-a căsătorit cu partenerul lui, Maxime St. Pierre, în cadrul unei ceremonii private care a avut loc

ta unei arii protejate din apropiere de Balikpapan East Kalimantan. (Foto: epa)

Nemescu a câștigat Trofeul
București (MF) - Filmul „California Dreamin' (nesfârșit)” al regretatului regizor Cristian Nemescu a obținut, sâmbătă seara, Trofeul Anonimul și premiul publicului la cea de-a patra ediție a Festivalului Anonimul, desfășurată între 13 și 19 august la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, informează organizatorii. Primul și ultimul lungmetraj al lui Cristian Nemescu a fost singura producție românească din competiția de lungme- traje, care a mai cuprins alte opt titluri. Trofeul Anonimul 2007, în valoare de 10.000 de dolari, și premiul publicului, de 1.000 de dolari, se adaugă celorlalte premii obținute din luna mai și până acum.

Concert anulat din cauza vizei
■ Lily Allen nu poate 
concerta în Statele Unite 
pentru că i s-a revocat 
viza.

Londra (MF) - Cântăreața britanică Lily Allen a fost obligată să își anuleze concertele în Statele Unite după ce autoritățile americane i-au revocat viza de acces pe teritoriul acestei țări, motiv pen
din Sri 

unui 
festival care are loc în 
fiecare an în templul

Badhrakali, din 
Colombo. (Foto: EPA)

George Mihăiță (Foto: epa)Mihăiță pentru că atunci când femeia a revenit în hotel a descoperit că a fost închisă în afara camerei”, a declarat inspectorul Malcom Stewart. „După ce a ciocănit la ușă mai multe minute, Mihăiță i-a permis să intre în cameră, însă era atât de supărat încât a luat o lampă de pe masă și a lovit-o în cap. Managerul hotelului a chemat poliția”, a adăugat inspectorul.

Carter, este și unul dintre proprietarii echipei de basket New Jersey Nets.Cântărețul în vârstă de 37 de ani, care are o relație cu Beyonce, și-a vândut marca de îmbrăcăminte Rocawear în martie, câștigând 216 milioane de dolari în urma tranzacției. Pe locul al doilea în clasamentul celor mai bogați artiști hip-hop din lume se află 50 Cent, care a câștigat anul trecut 33 de milioane de dolari.

în Noua Scoție. „Este ceVa ce trebuie sărbătorit și trebuie să fim mândri de faptul că suntem deschizători de drumuri. Am venit la această ceremonie pentru a celebra 
tru care starul l-a atacat dur pe președintele Bush într-un concert susținut în Marea Britanie. Tânăra în vârstă de 22 de ani, care a devenit celebră după ce și-a publicat melodiile pe pagina sa online din rețeaua MySpace, a folosit cuvinte dure pentru a-1 descrie pe președintele american pe parcursul concertului ei, care a durat 45 de minute. Casa de discuri a cântăreței a anunțat,

iubirea și fericirea a doi dintre prietenii mei și pentru a contribui, prin prezența mea, la recunoașterea unui nou drept”, a declarat liderul liberal canadian Stephane 
vineri, anularea turneului lui Lily Allen pe coasta de vest a Statelor Unite, care urma să înceapă la San Diego (California) la 6 septembrie, din cauza unei probleme de viză. Cântăreața a fost arestată la începutul lui august, pe aeroportul din Los Angeles și interogată în legătură cu presupusa agresare a unui fotograf, pe care ar fi comis-o la Londra în martie.

Dion. Nunta ar fi trebuit să aibă loc inițial pe malul mării, unde fusese pregătit utâtt cort alb, însă a fost mutată^ la o biserică din apropiere.Brison a refuzat să facă orice fel de comentarii legate de ceremonie și detaliile acesteia au fost ținute secrete de familie și prieteni.Canada a adoptat, în iunie 2005, o lege privind căsătoriile homosexuale, fiind una dintre cele patru țări care au făcut acest lucru, alături de Olanda, Belgia și Spania.La începutul lui august, ministrul George Smitherman a fost primul om politic canadian care s-a căsătorit cu partenerul său în cadrul unei uniuni homosexuale.

Mayurapadi Sri


