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B&va (D.I.) - Prezenta depresiei la femeile în vârstă de peste 50 de ani se asociază puternic cu un risc crescut de deces prin boli de inimă, conform unui studiu efectuat de cercetătorii americani. Dintr-un total de 93.676 femei din grupul de stadiu, aproape 16% âu avut scoruri înalte pe scala de măsurare a depresiei. Rata deceselor prin boli de inimă în cei 4 ani ai studiului a fost cu 50% mai mare în rândul femeilor suferinde ' de depresie, /p.5

Protest
București (MF) - Circa 150 de salariați, membri ai Uniunii Sindicatelor din îmbunătățiri Funciare pichetează azi, sediul Ministerului A- griculturii, nemulțumiți tă, din cauza blocajului Societății Naționale de îmbunătățiri Funciare, nu-și mai primesc salariile, dar și pentru a cere privatizarea unității. Pichetarea sediului Ministerul Agriculturii va dura trei ore.

Florin Uscatu

■ Hunedorenii au trecut 
relativ bine peste codul 
portocaliu anunțat în 
week-end.

Deva (C.P.) - Precipitațiile căzute sâmbătă au fost abundente, mai ales în zona Munților Retezat. La Gura Apelor

s-au înregistrat 63,3 1/mp, la Hațeg 51,41/mp, iar la Pui 50,21/mp. „Deși a plouat torențial, nu am înregistrat situații de ieșire din matcă a apelor râurilor. Până luni la ora 12, ♦ avem avertizare cod galben,deci am scăpat de probleme”, a declarat Mioara Popescu, dispecer SGA Deva. în unele

zone, canalele de colectare a a- pei pluviale nu au putut prelu- a șuvoaiele de apă. Astfel, la Ruși, gospodăria unui localnic a fost inundată. Pompierii au intervenit cu o motopompă pentru a scoate apa din gospodărie. Proprietarul îi acuză pe drumarii care lucrează la DN66A că au astupat scurge

rea chiar sub un podeț, iar a- pa de ploaie în loc să curgă în canal, a intrat în curtea sa. Aseară accesul dinspre Petroșani spre județul Vâlcea, pe DN7A se desfășura cu dificultate, circulându-se pe un singur fir. Vântul puternic a afectat, pentru scurt timp, rețelele electrice la Hațeg, Deva și Ilia.
Nu-și văd 
lungul o- 
biectivului
Hunedoara (C.M.) - 
La festivitatea de pre
zentare a lotului Cor
vinului, desfășurată 
sâmbătă, pe stadio
nul „Michael Klein", 
ofi<,ialii duhului hune- 
dorean au dat sen
zația că nu prea sunt 
cu picioarele pe pă
mânt și supraevalu
ează potențialul echi
pei. Șefii Corvinului 
au prezentat un lot 
cu 18 noi achiziții, pe 
care s-a cheltuit pu
țin, pentru că 17 din
tre cei transferați 
sunt iluștiri anonimi, 
tineri, sub 23 de ani, 
iar un altul are 26 de 
ani, dar nu are nici el 
un c.v. impresionant. 
Și culmea.... aceiași 
șefi ai Corvinului au 
anunțat că au ca 
obiectiv clasarea pe 
primele locuri. / p7
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Funcționarii anunță grevetilor din administrația pu-
îngrijorare la Bursă
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Deva (C.P.) - Declarația ministrului Muncii de a reduce cu 10% numărul an- gajafilor din administrația publică, a pus pe jar conducerea Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație. Reprezentanții sindicatului, care reunește funcționarii publici, au declarat că vor declanșa greve de protest, dacă Executivul nu va renunța la această intenție. Sindicaliștii susțin că mărirea numărului salaria-

blică a fost o măsură justificată. în primul rând, este vorba de preluarea de către structurile locale a unor servicii precum evidența informatizată a populației, politia comunitară sau serviciile pentru situații de urgentă. Prima acțiune de protest va începe în 14 septembrie, cu o grevă japoneză, iar dacă situația nu se va remedia, va urma o grevă generală, în 2 octombrie.

■ în ultimele săptă
mânii, cotațiile acțiunilor 
tranzacționale la BVB au 
scăzut îngrijorător.

Deva (C.P.) - Scăderea cota- țiilor a afectat investitorii de pe piața de capital. în județul Hunedoara se estimează că numărul celor care investesc la bursă se ridică la aproximativ 10.000 de persoane. „Ce se întâmplă la BVB are drept cauză evoluțiile negative de pe piețele internaționale. A apărut o stare de panică în

SUA și temerea căderii instituțiilor bancare. Scăderea co- tafiilor la bursa românească are origine externă și este greu de controlat. Lucrurile se vor remedia, probabil, când americanii se vor simți din nou... confortabil”, ne-a declarat Dan Valeu, președintele AATROM Deva. Băncile centrale din întreaga lume au furnizat, vineri, sute de miliarde de dolari, pe piețele financiare, într-un efort concertat de prevenire a amplificării crizei din sistemul financiar internațional
Petrecăreții Europei
Se pare că noi, românii, suntem mai preocupați de muncă 
decât de petreceri. Media europeană este de 48% în fa
voarea distracției.

• comiderO otltrocpa mc, Hnvccanw decât munco ■

Școala se mută în sediul minei
■ Peste 400 de elevi 
din Aninoasa vor începe 
școala în fostul sediu 
administrativ al minei.

Aninoasa (MF) - Cei 460 de elevi din Aninoasa, în Valea Jiului, care învață la școala „Sfânta Varvara”, vor începe anul școlar în sediul administrativ al fostei unități miniere

din localitate, fiindcă această unitate școlară se află într-un proces de reparații capitale care vor fi finalizate abia în luna martie 2008. „Am căutat mai multe soluții, dar cea mai potrivită pentru elevi s-a dovedit a fi fostul sediu administrativ al minei. Vom recompartimenta imobilul și vom încerca să le creăm im climat favorabil activităților

educative”, a declarat primarul localității Aninoasa, Ilie Botgros. Potrivit acestuia, în primele două săptămâni din septembrie va solicita tuturor autorităților abilitate să analizeze locația în vederea obținerii acordurilor de funcționare temporară. Pentru reabilitarea clădirii în care funcționează școala, au fost alocate 970.000 de lei.
RECLAMĂ
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K SCDRT• Anticipate. Premierul polonez, Jaroslaw Kaczynski, a anunțat, sâmbătă, că intenționează să convoace alegeri legislative anticipate în toamna acestui an, probabil în octombrie. Liderii partidului conservator polonez Lege șl Justiție au convenit să îi acorde premierului Kaczynski aprobarea pentru a convoca alegeri anticipate.
Vizită-surprizâ

Washington (MF) - Secretarul american al Justiției, Alberto Gonzalez, a sosit sâmbătă la Bagdad într-o vizită-sur- priză. Gonzalez, aflat la a treia vizită în Irak, a fost însoțit de înalți oficiali din Departamentul Justiției. La sosirea la Bagdad, Gonzalez s-a întâlnit cu comandantul forțelor americane în Irak, generalul David Petraeus, precizează un comunicat al Departamentului Justiției. în cursul vizitei, Gonzalez a mai avut întrevederi cu ambasadorul american în Irak, Ryan Crocker, cu președintele Curții Supreme federale irakiene, Medhat al- Mahmoud, și cu ministrul de Interne, Jawad al-Bulani.

Alberto Gonzalez (Foto: epa)

Băsescu, apreciat în secuime

Ban Kl-moon
(Foto: EPA)

Mediator 
în Irak
New York (MF) - Se
cretarul general al 
ONU, Ban Ki-moon, a 
declarat că ONU va 
juca în Irak mai 
degrabă un rol de 
mediator, pentru a 
promova dialogul, 
atât pe plan intern, 
între diferitele facțiuni 
irakiene, cât și pe plan 
extern, între autorită
țile de la Bagdad și 
țările vedne. După 
adoptarea Rezoluției 
1.770 a CS, care 
acordă un rol sporit 
Misiunii de asistență a 
ONU în Irak (UNAMI), 
Ban a răspuns afirma
tiv unei întrebări 
privind rolul de medi
ator al ONU. „Da, 
răspunsul meu este 
da. Promovarea și 
încurajarea dialogului 
politic între diferitele 
facțiuni și grupuri reli
gioase și etnice va fi 
unul dintre domeniile 
importante în cară vor 
fi angajate Națiunile 
Unite", a spus el.

■ Liderul UCM l-a infor
mat pe președinte 
despre doleanțele comu
nității maghiare.

Sfhntu-Gheorghe (MF) ■ Primarul din Odorheiu Secuiesc, președintele UCM, Szasz Jeno, a declarat sâmbătă, la Covasna, că l-a informat, la Odorheiu Secuiesc, pe președintele Băsescu despre doleanțele comunității maghiare, respectiv autonomia Ținutul Secuiesc, predarea limbii române și despre problema școlilorLa întâlnirea de la Odorheiu Secuiesc au mai participat Szilagyi Zsolt, șefUl de campanie al episcopului Tokes Laszlo și deputatul UDMR Toro T. Tibor, vicepreședintele Consiliului Național al Maghiar din Transilvania (CNMT).„Am vorbit despre necesitatea descentralizării, am expus problema autonomiei, ca o rețetă care dă o soluție pentru toată lumea. Dacă noi vorbim despre autonomie, atunci o dăm ca soluție nu numai regiunii secuiești, Ținutului Secuiesc, ci și celorlalte regiuni naturale istorice ale României, respectiv Dobrogea, Muntenia, Banat, Oltenia, Crișana, Maramureș, Moldova de Nord și de Sud, Ardealul de Nord și Sud, plus secuime”, a spus primarul Szasz Jeno.

Președintele Tralan Băsescu șl-a petrecut ultima săptămână în 
Ținutul Secuiesc (Foto: arhivă)

Potrivit lui Szasz, această soluție ar fi una bună și eficientă pentru toată lumea.Ei a subliniat că regionalismul sau autonomia teritorială reprezintă același lucru, fiind vorba „de o descentralizare autentică, pe baza principiilor subsidiarității”.Președintele Traian Băsescu s-a intâlnit sâmbătă după- amiază cu prefecții și președinții consiliilor județene Covasna și Harghita, pe care i-a invitat la vila de protocol din stațiunea Covasna. La întâlnire au mai fost invitați

și primarii localităților vizitate de Băsescu în ultima săptămână.
Alături de maghiarimeSzasz Jeno apreciază faptul că România are un președinte care simte că maghiarimea nu vrea să părăsească această țară. El a declarat că i-a mulțumit șefului statului Traian Băsescu pentru raportul privind condamnarea comunismului.„Raportul Tismăneanu vorbește despre maghiarime, vorbește despre faptul că pe

vremea lui Ceaușescu a existat o strategie de stat, respectiv schimbarea raportului etnic din această zonă (Ținu-| tul Secuiesc - n.r.) prin industrializare, prin armată și prin alte instituții ale statului”, a spus Szasz.Potrivit lui Szasz, în afară de aceste lucruri, în raportul Tismăneanu este menționat și faptul că ceangăii sunt de origine maghiară, iar comunismul a dorit altceva și nu s-a vorbit despre aceste lucruri până când nu a ieșit la lumina zilei raportul respectiv.„în 2007 am ajuns să putem vorbi sincer și avem un președinte care simte că noi, maghiarimea, nu vrem să plecăm din această țară, nu vrem să ajungem la soarta evreilor care au fost vânduți sau la soarta sașilor care au plecat din această țară”, a
„Avem w președinte care simte că 

noi. maghiarimea, nu vrem să 
plecăm din această țară.”

Szasz Jeno

................................. Mmai spus Szasz Jeno.Szasz a adăugat că mMț ghiarii vor să rămână aiĂp vor să aibă un viitor aici și vor să participe la modernizarea României.

Recunoaște foametea din țară
Seul (MF) - Liderul de la Phenian, Kim Jong il. a cerut o creștere a producției de îngrășăminte in Coreea de Nord, recunoscând că țara sa se confruntă cu ..o problemă’’ în ceea ce privește producția de alimente, a anunțat, sâmbătă seara, presa nord-coreeană. „Pentru a rezolva problema pruducției de hrană, este necesar să dezvoltăm agricultura și să suplimentăm stocurile de îngrășăminte” a declarat Kim J'ng-il. Regimul comunist nord-coreean se bazează in mare parte pe ajutoarele alimentare. primite în principal din China și Coreea de Sud. pentru a asigura hrana necesară deior 23 de milioane de locuitori ai țării comuniste. Coreea de Sud a reluat la sfârșitul lunii iunie livrările de orez către țara vecină, blocate de aproape un an din cauza refuzului Phenianului de a aplica prevederile unui acord de denuclearizare.Organizațiile umanitare apreciază că foametea a provocat moartea a sute de mii de persoane în Coreea de Nord în anii '90. De atunci, țara comunistă se confruntă cu o pc-nurie cronică de alimente.

Kim Jong-il, înconjurat de generali (Foto epa)
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Bush și Sarkozy au insistat asupra puternicei prietenii dintre SUA 
și Franța (Foto: epa)

„Prieteni și aliați"
Kennebunkport (MF) - Președinții George W. Bush și Nicolas Sarkozy au insistat, sâmbătă, asupra puternicei prietenii dintre Statele Unite și Franța, vorbind la trecut despre diferendul provocat de războiul din Irak, care a tensionat relațiile dintre cele două țări, relatează AFP.La sosirea la reședința de la Kennebunkport a familiei Bush, pentru prima întâlnire în SUA dintre cei doi de la preluarea funcției, Sarkozy a evocat cei „250 de ani de când Franța și Statele Unite sunt aliați și prieteni”.„Vedem, pe coasta atlantică, toate cimitirele cu cruci

albe - sunt tineri americani care au venit să moară pen-| tru noi. Acest lucru este mai important decât Sarkozy și Bush”, a spus el, lăudând „marea democrație” americană.„Suntem de acord în toate subiectele? Nu, pentru că într-o familie pot exista dezacorduri. Dar sunt în aceeași familie”, a adăugat Sarkozy.„Avem relații bune c^j Franța. Evident, am avut și" dezacorduri”, a declarat, la rândul său, Bush. „Dar din cauza dezacordurilor asupra unor subiecte, nu înseamnă că nu există bune relații”, a adăugat el.
Cer refacerea 
Califatului

Jakarta (MF) - Circa 100.000 de islamiști s-au adunat ieri în capitala Indoneziei, cerând restabilirea Califatului în lumea islamicăOrganizatorul reuniunii grupul Hizb ut-Tahrir, este considerat drept una dintre cele mai radicale organizații isla- miste din lume, iar activitatea sa este iiiterzisă în mai multe multe țări din Asia și Europa. Autoritățile indoneziene au interzis de altfel, intrarea pe teritoriul țării a unora dintre liderii mișcării.Unul dintre principalele obiective ale acesteia este refacerea Califatului, un stat islamic în care să trăiască toți musulmanii din lume. Hizb ut-Tahrir consideră Califatul (Hilafa, în arabă) drept forma ideală de organizare statală, în care legile sunt stabilite prin Coran și nu sunt influențate de oameni.

Ostaticii, tot în custodie
Ghazni (MF) - Cele două ostatice sud-coreene grav bolnave a căror eliberare fusese anunțată sâmbătă se află încă în captivitate, a declarat ieri un purtător de cuvânt taliban, precizând însă că femeile vor fi puse în libertate curând.Purtătorul de cuvânt anunțase sâmbătă seara că ostaticele au fost deja eliberate și vor ajunge în scurt timp în orașul Ghazni, în apropiere de locul unde ele și ceilalți 21 de sud-coreeni au fost răpiți de insurgenți cu mai mult de trei săptămâni în urmă.Qari Mohammad Yousuf a declarat ieri dimineață că decizia de eliberare aparține consiliului de conducere taliban. iar ostaticele vor fi predate guvernului în câteva ore. Tot el anunțase însă

și sâmbătă seara eliberarea efectivă a celor două.Yousuf a mai făcut declarații contradictorii în trecut, susținând apoi că aceste situații sunt generate de problemele de comunicare cu combatanții din teren.Reprezentanți ai autorităților locale și naționale afgane au declarat că nu au informații despre eliberarea celor două ostatice, iar guvernul sud-coreean a refuzat să comenteze situația.6 delegație diplomatică sud-coreeană va începe o a treia rundă de discuții directe cu negociatorii tali- bani. Răpitorii au ucis deja doi ostatici și amenință să îi execute și pe ceilalți 21 - dintre care 18 sunt femei - , în cazul în care autoritățile nu vor elibera 21 de prizonieri talibani.

Atac la reuniunea 
pacifistăKabul (MF) - O rachetă lansată asupra capitalei afgane a căzut pe un teren viran, fără a provoca victime sau pagube materiale, a anunțat Ministerul afgan de Interne sâmbătă, în cea de-a treia zi a unei reuniuni la care participă politicieni și lideri tribali afgani și pakistanezi.Racheta a căzut pe un teren viran în apropierea zonei de securitate instituită pentru protecția locului de desfășurare a reuniunii care are ca principal subiect modalitățile de luptă împotriva al-Qaida și., a insurgenților talibani. ■Ministerul afgan de Intern " a precizat că nu au fost înregistrate pagube.'Insurgenții talibani, care recurg la atacuri sinucigașe sau atacuri cu bombă împotriva forțelor guvernamentale și străine, au folosit ocazional și tiruri de rachete la Kabul, dar fără a provoca pagube mari.
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• Sectorul minier. Statul român va plăti, în următorii cinci ani, peste 1 miliard și 34 de milioane de lei pentru închiderea minelor. Pentru minele de huilă din Valea Jiului sunt necesare, numai în acest an, 39 milioane lei. (C.P.)
Devoratorii de virșli la Brad3

Concerte reprogramate din 
cauza ploii

Deva (C.P.) - Vremea rea din week-end a dat peste cap programul stabilit de organizatori pentru manifestările ce trebuiau să aibă loc în județ. La Deva, „Târgul Getătii 2007” nu a făcut o excepție. Astfel, toate ; concertele ce trebuiau să aibă loc sâmbătă seara, au fost reprogramate din cauza ploii torențiale. Duminică dimineața, manifestările au fost reluate, iar vedetele invitate și-au susținut concertele. Capul de afiș a fost concertul băieților de la Cassa Loco.

S-au buturat de concerte www.huon.ro

■ Un concurs care a 
desemnat cel mai rapid 
mâncător de virșli a 
avut loc ieri la Brad

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu.stroia@lnformmedia.ro

Brad - Deși sâmbătă vremea nu a tinut cu brădenii prezenti, în număr mare la sărbătoarea zilelor orașului, ieri, printre picături de ploaie vremea frumoasă și-a făcut simțită prezenta. Drept pentru care câteva mii de bră- deni au luat cu asalt Parcul Tineretului, locul unde organizatorii au pregătit un spectacol pentru această sărbătoare.
Concurs ineditAtmosfera a fost deosebit de frumoasă, muzica bună și dansurile populare fiind... la ele acasă. Nu au lipsit tarabele cu mititei, renumitii virșli a la Brad și nici concursurile. Anul acesta, Primăria a organizat un concurs

La concurs au participat nouă tineriintitulat „Devoratorii de virșli”. Numărul partici- pantilor a fost de nouă, printre care și două tinere. Regulile jocului au fost foarte simple. Fiecare concurent avea la dispoziție 20 de perechi de virșli pe care trebuia să-i mănânce în 15
Amplasarea radarelor în data de 13.08.2007:
- DN 7: Ilia - Tătărăști - Zam;
- DN 7: Câmpuri Surduc - Burjuc - Zam;
- DN 7: Simeria - Orăștie;
- DN 76: Șoimuș - Bejan - Căinelu de Jos - Fornădie;
- Deva: Calea Zarandului (D.N.7), B-dele 22 Decem
brie, Decebal și N. Băleescu, str. M. Eminescu.

N-au pariat pe soare

1 euro 3,1890 lei
1 dolar american 2,3286 lei
1 gram de aur 49,7592 lei

________________________

Hunedoara (D.I.) - Ploaia de sâmbătă e cea care le-a stricat hunedorenilor planurile sfârșitului de săptămână. Hune- dorenii n-au pariat că vremea se va îndrepta și au pierdut. Cel puțin câteva ore bune, pe Cinciș a fost soare. Singurul loc mai animat de pe malul lacului a fost Casa Albă, unde s- a desfășurat finala campionatului de fotbal. De 16 an, Cupa de fotbal intern se desfășoară

cu regularitate și există chiar suporteri care vin special pentru acest eveniment, indiferent de vreme. Pentru al șaselea an consecutiv, titlul a fost câștigat de echipa LPG ( secția Laminoare Grele), deși în competiție au intrat și echipele societăților desprinse, în acești ani, din fostul combinat. Atât fotbaliștii de... sâmbătă, cât și suporterii, au trăit intens finala.

Câștigătorul concursului www.huon.rominute. Sau dacă nimeni nu reușește această performantă, câștigătorul va fi cel care va ingurgita cele mai multe perechi.Astfel, după 15 minute, cel mai rapid devorator de virșli a fost brădeanul Șerban Vaier care a reușit să mănânce 11

perechi de virșli în acest interval de timp. Interesant a fost faptul că numărul par- ticipantilor a fost destul de redus și că, pe lângă brădeni, la acest concurs s-au înscris și participant! din municipiul Deva, Simeria și din satele limitrofe Bradului.
_________  _____ iVhMnl

1LLKTK PK A VION In cele mai mici preturiF 
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Articol publicitar

Mircea Bobora, Dorin Negrilă,
director general lider sindical

Cimentiștii se reunesc pentru a petrece împreună câteva ore din 
timpul lor liber

în așteptarea celorlalți colegi de muncă (Foto: o M). www.huon.ro
Serbare de Ziua Cimentistului

Neluțu llleș Ramona Crișan

La masă, stau de povești tineri și vechi angajați 
a» companiei

■ Cimentiștii hunedo- 
reni s-au reunit sâm
bătă, pentru a sărbă
tori ziua profesiei lor.

Șoimuș (C.P.) - De 15 ani, angajatii Carpatcement Holding SA - Sucursala Deva sărbătoresc „Ziua Cimentistului”, iar de 13 ani, modul de petrecere ales este cel al unei serbări câmpenești, declară Dorin Negrilă, președintele Sindicatului „Cimentul”. „Lucrăm într-o companie multinațională, astfel că reunirea întregii echipe, care la nivelul firmei numără 347 de angajați, este un lucru important și benefic. Nu este suficient să te cunoști profesional, trebuie ca oamenii din companie să se cunoască și personal, iar un astfel de moment este un prilej 

bun de a deschide porțile comunicării și colaborării”, susține liderul sindical. „Toată lumea este conștientă că realizările, performantele se obțin prin munca bine făcută a echipei. E complet aberant ca cineva să susțină că o creștere a nivelului performanței aparține unui individ sau a top- managementului. Corect este să spui „echipa a reușit asta!”. Conform estimărilor noastre, dată fiind cererea mare de pe piață ca urmare a boom-ului din domeniul construcțiilor, în acest an vom avea o producție de 1,1 mil. tone de ciment... cam cât se producea în 1989. Dar acuta, vom atinge acest o- biectiv cu jumătate din capacitățile de producție care funcționau în '89. Am investit mult, iar la ora actuală suntem prima societate din Tran

silvania care a obținut autorizația integrată de mediu”, a precizat, Mircea Bobora, directorul general al Carpatcement Holding SA - Sucursala Deva. „Angajafii se cunosc la locul de muncă prin prisma activităților pe care le desfășoară. Ca să avem o echipă unită e nevoie ca ei să socializeze. Și unde este mai potrivit să facă acest lucru, decât într-un mediu festiv?”, e de părere Nelutu Illes, vicepreședintele Sindicatului „Cimentul”. „O zi în an ne petrecem împreună o parte din timpul liber. Munca în acest domeniu este dură, mai ales pentru o femeie. De aceea, pentru a câștiga respectul celor din jur, mai ales când colectivul este format în majoritate din bărbați, trebuie să dovedești că ești eficientă”, spune Ramona Crișan.

Primii veniți

Ziua Cimentistului se sărbăto
rește în stil câmpenesc... cu 
muzică, virșli și bere

http://www.huon.ro
mailto:tiberiu.stroia@lnformmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro
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1K3 - A încetat <fln vieți pictorul francez Eugene 
Delacroix (n. 1798). 
1899 - S-a rrâscut regizorul britanic Alfred Hitchcock 

(«Psycho», «Plsirlle»).____________
1926 - S-a nlscut Fidel Castro 
Ruz (foto), prlm-secretar al CC al 
PC din Cuba, președintele Consi
liului de Stat $1 al Consiliului de 
Miniștri._______________ ___ ________
1946 - Delegația guvernamentali 
a României, conduși de Gh

Titiriscu, a expus în cadrul Conferinței de pace de 
la Paris punctul de vedere al României asupra proiec
tului de tratat de pace, cerând recunoașterea statu- 
tului de țară cobellgeranti pentru România._________
1961 - începe construirea zidului din Berlin (Germa- 
nia de Est). Zidul a fost dărâmat în 1989, marcând 
sfârșitul regimului comunist.

13° iun» 27°minim maxim
Prognoza pentru astăziCerul înnorat, posibil furtună. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 13°C și maxime de 27°C.
Prognoza pentru două zile
Marți. Cer mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 14°C, iar maxima de 30°C.
Miercuri. Cer partial senin. Minima termică va fi de aproximativ 16°C, iar maxima de 32°C.
Calendar Creștin-Ortodox
Mutarea moaștelor Cuv. Maxim Mărturisitorul; 
Odovania Praznicului Schimbării la Față.

Calendar Romano-Catolic______________________
Ss. Ponțian, pp. m. și Hipolit, pr. m. * LN.

Calendar Greco-Catolic______ __________________
Aducerea moaștelor S Maxim Mărturisitorul la Const, 
(în 680). încheierea Sărb Schimbării la Față. în tim
pul săpt Ap și Ev săpt a 12-a dR.

Apa __
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele:
- 09.00-14.00 - în Hunedoara, str. Dâmbului, V. 
Babeș.

Gaz metan____________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Energie electrică______________________________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:
- 09.00-15.00 - în Deva, str. Crângului, Livezilor, 
Olarilor, Crinilor, Merilor;
- 10.00-12.00 - în Simeria, str. Retezat, bl.2;
- 08.30-15.00 - în localitatea Sulighete;
- 08.00-11.00 - zona Crișcior;
- 11.00-14.30 - Gura Gărzii, Bucureșci, Rovina.

Cartofi țărănești
Ingrediente: 500 gr cartofi, 250 gr slănină, sare, 
piper, 4-5 căței usturoi, ulei, 200 gr.smântână.
Mod de preparare: Cartofii spălați și curățați se taie 
în două și se scoate miezul. Se pun într-o tavă unsă, 
se sărează, se piperează și în fiecare scobitură se pu
ne câte o bucățică de slănină și o parte din miezul 
de cartofi tăiați bucățele. Se acoperă tavă cu folie 
de aluminiu și se dă la cuptor 20-30 de minute. în
tre timp, se zdrobește usturoiul, se pune sare după 
gust și se amestecă cu câteva linguri de ulei până 
iese o pastă ca maioneza, adăugându-se smântână 
după gust. Se toarnă apoi peste cartofii calzi.
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I Berbec
S-ar putea să pierdeți o afacere profitabilă, din cauza pru
denței exagerate. Nu sunteți prea sociabil și riscați să vă 
Izolați de cel din jur.
Taur
Dimineața sunteți de nerecunoscut șl cel din jur. încearcă 
să vă scoată din starea de apatie în care ați căzut. De vină 
pot fl oboseala acumulată din ultimul timp.
Gemeni
Se pare că vă concentrați greu, din cauza neînțelegerilor 
cu persoana Iubită. De aceea, șl dificultățile de la serviciu 
vl se par mari.

Rac

Astăzi aveți succes în afaceri. Ori încheiațl un contract, ori 
vă găsiți un al doilea serviciu. Evitați discuțiile în contra
dictoriu. Nu refuzați sfaturile unei persoane din familiei

Soluția integramei din numărul 

precedent: P - SAS - S - PANA - 

CLOP - NART - AMA - OG - BOR

- BL - LT - CAPRA - CIRCA - AER

- CIL - MIRI - MAC - PE - OO - E 

<- ORALE - A - ICRE - ODOR - - 

AN - JN - MA - OP - CO ■ EFEB

- STEPE - ELEN

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

teu

Dimineața s-ar putea să amânați o călătorie în interes de 
familie, din cauza banilor. Este momentul șă vă concentrați 
asupra proiectelor ambițioase, pe termen foarte lung.

Fecioară
Dimineața sunteți inhibat și nu vă exprimați prea clar. Evi
tați întâlnirile cu prietenii, pentru că s-ar putea să fiți înțeles 
greșit, din cauza problemelor de comunicare pe care le 
aveți.
Balanță

Dimineața, vă indispune o problemă minoră de sănătate.' 
Nu sunteți prea sociabil și preferați să fiți singur. Nu refuzați 
dialogul cu prietenii sau cu partenerul de viață.
Scorpion

Astăzi nu vă recomandăm să călătoriți și nici să urmăriți 
câștiguri financiare. Sunteți prea puțin sociabil și puteti 
pierde în afaceri. Nu sunt excluse nici deziluziile pe plan 
social.
Săgetător

Se pare că sunteți inhibat și irascibil. Fiți prudent și evitația 
cearta cu colegii de seviciu! Implicați-vă mai mult în pro-, 
blemele casei!
Capricorn

Dimineața nu aveți chef să discutați cu nimeni și nici măcar 
să rezolvați problemele care vă privesc în mod direct. Fiți 
atent, pentru că vă puteți izola la serviciu.
Vărsător

La serviciu, sunteți foarte bine dispus și munciți cu tragere 
de inimă. Aveți însă grijă, pentru că sunt colegi care vă 
sapă! Acordați mai multă atenție partenerului de viață. i
Pești

Dimineața simțiți nevoia să vorbiți cu cineva despre pro-’ 
blemele sentimentale. Aveți impresia că sunteți neglijat. Nu 
vă lăsați pradă sentimentelor, întrucât deveniți 
melancolic.

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

8:00 Isabel, în căutarea 
0 Iubirii (s, dramă,

Venezuela, 2004)
8:50 Integrante după inte

grare (r)
9:00 Ducesa din Duke 
El Street (ep. 6, dramă,

Anglia, 1976)
10:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show (r) 
11:00 Sănătate pentru toții

(r)
11:30 Grădini de vis (doc.) 
12:00 Teleencidopedia (r) 
12:50 Mamaia ieri și azi 
13:00 Zack și Cody, ce viață

El minunată! (s, comedie, 
SUA, 2005)

13:30 Desene animate. Bali 
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

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

limba maghiară 
17:00 Misterele din Sankt 

El Petersburg (s) 
18:00 Justiție militară (s) 
18:50 Mamaia ieri și azi 
19:00 Jurnalul TVR

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

2002). Cu: Damian 
Lewis, Rupert Graves 

21:15 Unchiul Silas (s,
ElMarea Britanie, 2000).

Cu: Albert Finney 
21:45 Figuranții (serial

0 comedie, Marea Bri
tanie, 2005)

22:20 Reflector. Asociere 
cu... arome de pagubă

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
23:20 Nocturne

0:15 Cărarea împărăției (r) 
0:45 Pelerin (r) 
1:20 Justiție militară (r) 
2:10 Jurnalul TVR (r) 
3:10 Amintiri furate (film, 

reluare)
4:40 Cartea europeană.

Club 27 (r) 
5:10 Isabel, în căutarea

iubirii (r)
6.00 Grădini de vis (r)
630 Parteneri de week-end

(reluare)

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

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Taxi (film, r) 
1145 Zâmbiți, vă rog! 
12:15 Emmerdale - Afaceri 
0 de familie (s, dramă,

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, • 
Mark Chamock, John 
Middleton

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Jugaru Shukaru (r) 
14:15 Crimele din Midsomen

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

0Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat

Oțserial, comedie). Cu:
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu

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

Vremea

20:30 Pădurea secretelor
(thriller, Statele Unite 
ale Americii, 2006).
în distribuție: 
Julie Delpy, 
Justin Theroux, 
Brooke Adams.
Regia:
John Stimpson 

22:30 Știrile ProTv.
Sport

23:15 Minți criminale 
0(film serial)

- Vremea
- Vreau să fiu mare 

0:30 Pădurea secretelor
: (film, r)

2:25 Omul care aduce 
cartea (reluare)

2:30 Știrile ProTv 
3:30 Vedere de pe bloc (r) 
4:30 Promotor (r) 
5:30 La Bloc
O (film serial, reluare) 

6:30 Emmerdale - Afaceri
0de familie

(reluare)

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Mama vitregă (dramă, 

SUA, 1998). Cu: Julia 
Roberts, Susan Saran
don, Ed Harris 
Jackie si Luke, care, in 
ciuda faptului ca au 
impreuna doi copii, se 
hotărăsc sa divorțeze. 
Ed se va consola rapid 
in brațele lui Isabel, un 
fotograf celebru, pen
tru care meseria 
reprezintă o prioritate.

16:00 Observator cu Simona
Gherghe

17:00 Agentul VIP, cu Cris
tian Brancu

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

20:30 Verdict sub 
amenințare (thriller, 
SUA, 1994). Cu: 
William Hurt, Gabriel 
Byrne, Armand 
Assante, Joanne Whal
ley, Kathleen Quinlan. 
R.: Heywood Gaould 

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

24:00 Vulturul de fier 
(acțiune, SUA, 1986). 
Cu: Louis Gossett Jr 
Gedrick este un tanar 
care se pregătește 
pentru colegiu. El 
locuiește, impreuna cu 
familia sa, in 
apropierea unei baze 
militare a forțelor 
americane, tatal sau, 
Col. Ted Masters (Tim 
Thomerson), fiind un 
pilot apreciat

230 Concus interactiv
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7:00 Scotland Yard (r) 730 O 
lume nouă (r) 8:00 Atlas (r) 
8:30 Poftă bună! (r) 9:00 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 9:15 Miracole (s) 10:15 
Plaja lui Măruță 12:05 Doc
tor Who (s) 13:00 Spellbinder: 
Tărâmul Dragonului (s) 1330 
ABC... de ce? 1430 Tradiție și 
meșteșug. Cânepa 15:00 îm
preună în Europa 16^X3 Jurnal 
16:20 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR 18X10 
Jurnal 18:30 Oda bucuriei 
19:30 Ulița spre Europa 20:00 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece (s) 21:00 Ora 
de știri 22:10 Lanțul minciuni
lor (comedie romantică, SUA, 
1998) 23:40 American Gothic 
(s) 0:35 Motomagia (r) 1:05 
Somnambulul (film, r) 2:35 
Oda bucuriei (partea a ll-a) (r)

8:30 Great Artists 9:00 Film 
artistic 11:00 Pentru o cauză 
dreaptă (s). 12:20 Look who 
is winning 14:30 Acapulco 
Heat (s). Cu: Catherine Oxen- 
berg, Brendan Kelly, Alison 
Armitage, Spencer Rochfort 
15:30 Pitici de vară 16:30 
Baronii (s) 17:30 Bere de la 
gheață 18:30 Știri Național TV 
20:00 Jara Iu1 Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Echipa de 
investigații 21:00 Polițist sub 
acoperire (s) 22:00 Cronici 
paranormale (s) 2330 Un nou 
început (s) 0:30 Film artistic

5:00 Acasă în bucătărie (r) 
6:00 De 3 X femeie (r) 7:00 
Iubiri (r) 8:00 Daria, iubirea 
mea (r) 9XX) Căpșune cu zahăr 
(s, Portugalia, 2003) 10:15 
Uzurpatoarea (s) 12:30
împotriva destinului (s) 1330 
Prizoniera (s) 1430 Mama vi- 

: tregă (s). Cu: Victoria Ruffo, '
Cesar Evora, Jaqueline Andere 
1530 iubiri (s) 17:30 Poveștiri,, 
adevărate 1830 Salome (s): 
19:30 Tequila cu suflet de i 
femeie (s) 2030 Numai iubirea ; 
(s) 21:15 Zorro (s) 22:15 
Poveștiri de noapte 22:45 
Clona (s) 2345 Montecristo (s) 
045 Prizoniera (r)

8:25 Levintza prezintă (r) 945 
Spitalul All Saints (s, r) 1045 
Tele RON 1225 Quizzit - emi
siune interactivă 14:05 Dra
goste și putere (s) 14:40
Să nu spui niciodată Nu! 
(comedie romantică) 16:25 
Spitalul All Saints (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 1930 Pasiune obsesivă 
(dramă, SUA, 2001) 21:00 
Curat Murdar? 2200 Trăsniți 
în N.A.T.O. - cele mai bune 
momente 22:30 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 
24:00 Medium (s) 100 Focus 
(r) 2:00 Sunset Beach (s) 330 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

06.30-07.00 Observator (r) 
1630-1645 Știri locale e

9:15 încredere înșelată (dra
mă, Canada, 2003). 10:55 O- 
chiul delfinului (dramă, SUA 
2006). 12:40 Cine-i fata? (co
medie, SUA 1987). 1420 în- 

’• genii păzitor (comedie, SUA 
2002). 15:55 Echipa Sfatmă- 

’ Tot (comedie, SUA, 2005).
17:50 Masca din oglindă 
(aventuri, Marea Britanie, 
2005).19:30 Pe platourile de 
filmare 20:00 Giuvaierul Nilu
lui (aventuri, SUA, 1985). 
21:45 Studio 60 (Ep. 19, 
dramă, SUA, 2006). 2230 Pus 
pe jar (acțiune, SUA 2004). 
122HF * ’■

6:30 Videodipuri muzicale 
7:00 Matinal 710 10:00 
Căminul de cinci stele (r) 
1030 Totul despre casa mea 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Aii-

'•*&
9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:00 Realitatea 
de la 16:00 17X10 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18XX) Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20X10 
Realitatea de la 20:00 204)5 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 22XX) 
1 și 1 23:00 Ultima oră 24XJ0 
Realitatea de la 24:00

’■i:
9:00 Automobile americane 
recondiționate IttOO Vânătorii 
de mituri 11 OO Mașini pe 
alese: Range Rover 1200 
Regii construcțiilor: Barajul 
Hoover 1300 Curse și fiare 
vechi 1400 Tehnici esențiale 
de supraviețuire: Muntele 
Kilauea 1500 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1600 Curse 
1700 în viteza a dncea 1800

13:15 Călătoriile lui Sinbad (s)
13:45 Road Runner (s) 14:15

. NeWL. (.r) = ™ Stancu’l2:00 Știri73:65
..... £a|ea europeană 14.35 lu. 

mea cărților. Cu George Mi- 
halceâ 1540 Tuning Show (r) 
16:00 Situație de criză (s, r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 La ; Motociclete americane 19300 
vârsta dragostei (comedie, 
România, 1963). Cu: Ștefan 
Ciubotărașu 22:00 Străzile au 
amintiri (dramă, România, 
1962) 24X10 Interzis. Cu Lau
ra Andreșan

14:30 Doi bărbați și jumătate 
(s) 15:00 Jake, specialistul în 
relații (r) 16:00 Drumul spre 
casă (s) 17:00 Seinfeld (r) 
18:00 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 1900 Ruleta destin
ului (s) 20:00 Entertainment 
News 20:20 Ally McBeal (s) 
2130 Divorțați... dar împre
ună (s) 2200 Proiect Cobra 
III (SF/thriller, SUA 1995) 
2400 Jurații (s)

Vânătorii de mituri 2000 Cin 
se fabrică diverse lucruri? 
2100 Incredibile mistere med
icale: Transsexualitatea 2200 
Dr. G, medk legist 2300 Con
structorii de motoddete
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SĂNĂTATE Defectele de vorbire la copii
• infecții. Căldura favorizează Infecțiile 
pielii, mai ales în urma băii în piscine $1 
ștranduri fără avize sanitare. Prin scăldatul 
în locuri neigienice se pot dezvolta infecții 
la picioare, generate de ciuperci, pltirlazis, 
infecții bacteriene. în plus, pe caniculă se 
pot dezvolta erupții alergice solare ale 
pielii. (D.l.)

Siguranța 
copilului

Deva (D.L) ■ Nu puneți in leagănul copilului niciun obiect ce Ii poate afecta respirația: jucării de pluș, perne sau pături. Evitați o- biectele cu sfori sau fire. Se recomandă culcarea bebelușului pe spate, și nu pe burtă. Incidența isioidromului de moarte subită a sugarului a scăzut cu 40% de la introducerea recomandării, în 1992. Prematurii trebuie culcați tot pe spate. Se crede că la unii bebeluși, tendința de obstrucție a căilor respiratorii și de reinspirare a dioxidului de carbon expirat este crescută atunci când sunt culcați • .-per burtă. Bebelușii se pot asfixia din cauza lenjeriei de pat atunci când dorm cu fața in jos. Este indicat ca pătuțul să fie amplasat în camera părinților, deoarece va fi mai în siguranță decât într-o cameră izolată.

| Efectele 
I depresieiI Deva (D.l.) ■ i Prezența depresi- I ei la femeile în vârstă de peste 50 de ani se asociază puternic cu un risc crescut de deces prin boli de inimă. Studiul a evidențiat o creștere cu 32% a mortalității la femeile i depresate. Identificarea depresiei ca factor de risc independent pen- I tru bolile de ini- i mă este o noutate. Cercetătorii nu au putut explica de ce sau cum afectează depresia sănăta- i tea inimii. Medi- i cii sunt încurajați să aibă în i vedere depresia la pacienții care suferă de boli de i1 inimă și să ia i măsuri, atunci i când e indicat.

■ Bâlbâirea nu are 
nicio legătură cu lipsa 
inteligenței, dar pro
voacă o mare suferință.

Deva (D.l.) ■ în mod normal, fiecare pronunță cuvinte cum respiră, cum merge, cum aude, fără sa se gândească Ia asta. Bâlbâirea apare atunci când vorba nu mai este „automată”. Copilul începe să reflecteze la modalitatea de pronunție a flecarul cuvânt, provocând astfel, involuntar, „accidente de vorbire”. El face vizibil eforturi - din păcate zadarnice - pentru a vorbi bine.Bâlbâială este Însoțită in general și de alte manifestări: blocaje respiratorii, contracții ale unor anumite părți ale feței, întoarcerea privirii. „Accidentele de vorbire” sunt mai mult sau mai puțin frecvente, în funcție de perioadele
Logopedul poate ajuta în corectarea deficiențelor de vorbireanului și de momentele zilei. Dacă fenomenul este fluctuant, nu înseamnă că nu este bâlbâială. Bâlbâială este per

fidă, se oprește și credem că a dispărut. Bâlbâirea veritabilă începe cu suferința copilului. Acesta poate avea un

discurs un pic ezitant și să nu fie preocupat. în schimb, dacă bâlbâirea sa îl preocupă, el va începe să se teamă de fiecare luare de cuvânt. Și cu cât mai mult îi este teamă să aibă dificultăți de exprimare, cu atât mai mult se bâlbâie. Copilul riscă atunci să se îndoiască de el însuși, să fugă de interacțiunile cu alții și, în final, să construiască întreaga sa personalitate de adult în jurul acestui blocaj.Bâlbâială nu este o întârziere de dezvoltare. Bâlbâirea nu este o tulburare de limbaj: diferită, de exemplu, de o dis- lexie, ea nu împiedică învățarea lecturii. Este o tulburare a comunicării. în timpul perioadei în care copilul învață să vorbească, asemenea repetiții sunt foarte curente. Dar la copiii care se bâlbâie, ele sunt însoțite de o tensiune fizică și psihologică foarte puternică.
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www.sfatulmedicului.ro
Deva (D.l.) - Pe acest site puteți primi consultații 
medicale online, dar găsiți și informații despre 
sănătate, spitale, medici, articole medicale despre 
boli, afecțiuni și analize medicale.
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în fiecare
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite
dinainte.
Acestea tre- 

. '„7 buie com- 
" pietate 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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Avansați

Varza și usturoiul combat 
stresul cotidian
■ O stare mai bună de 
sănătate se obține con
sumând anumite ali
mente.

Deva (D.l.) - Alimentele pot conține factori care creează stres oxidativ, determinat de substanțe prooxidante. Așa apar bolile cronice. Iată câteva alimente care pot combate stresul: țelina e un vechi remediu popular pentru scăderea tensiunii arteriale; semințele de floarea-soarelui reprezintă nu doar o sursă bogată în potasiu, ci și în complexul de vitamine B și zinc; orezul brun conține carbohi-

drați cu absorție lentă, care pot declanșa eliberarea în organism a serotoninei și no- repinefrinei; algele conțin a- proximativ 60% proteine și sunt derivate ale celor opt aminoacizi esențiali; varza este o bună sursă de vitamine antioxidante A, C și E (care alungă stresul), betacaroten și seleniu mineral; migdalele sunt foarte bogate în magneziu, un element bun pentru funcția suprarenală, precum și pentru metabolizarea acizilor grași esențiali; semințele de susan oferă necesarul de zinc din perioadele de stres; usturoiul conține o substanță detoxifiantă, numită alicină,

Varza - antioxidantcare îi dă gustul și mirosul specific; avocado are rol în reglarea funcțiilor organismului și stimularea creșterii; fulgii de ovăz conțin aminoacizi și carbohidrați. Se digeră

Usturoiul - detoxifiantmai lent, fapt care ajută la menținerea unei bune activități a creierului; ouăle acționează împotriva depresiei și ajută pentru obținerea unui somn mai odihnitor.
Muzica clasică nu 
te face deșteptDeva (D.L) - Dacă ascultă muzică clasică, bebelușul s-ar putea calma și se va transforma într-un meloman mai târziu, dar nu va deveni mai inteligent. Cercetătorii americani au descoperit ceea ce au numit efectul Mozart, care înseamnă 3 creștere temporară a coefie ""ului de inteligență, după ascultarea unei sonate la pian, compusă de celebrul compozitor. Efectul Mozart a fost experimentat pe trei grupuri de studenți, unul care a ascultat sonata, celălalt grup - alt tip de muzică și al treilea nu a ascultat muzică deloc. Cu toate acestea, rezultatele testului sunt controversate. După acest test, media a susținut ideea conform căreia, muzica aduce numeroase beneficii și ar putea ameliora simptomele bolilor fizice și psihice. Ipoteza conform căreia bebelușii sunt mai inteli- genți dacă ascultă muzică clasică, s-a născut ca urmare a acestui studiu. Conform părerii generale însă, nu există nici o dovadă clară în acest sens.

Muzica clasică are efect 
relaxant

POTE-MIX
“puterea bărbăției”

'Mă numesc Sorin Z , am 46 de ani și suni din Tulcea. Am avut o lipsă totală 
de apetit sexual pe fondul unui program de muncă prelungit și stresant, într-o 
funcție de răspundere In urma administrării tabletelor Pote Mix, efectul sexual 
dorit și-a făcut apariția cam după două săptărnîni (2 buline x 3/zi). Surprinzător 
este că. încă de la începutul tratamentului, s a făcut simțită o îmbunătățire a 
tonusului general: mai multa energie, capacitate mare de efort, rezistență la 
oboseală, timpi de recuperare mai mici în ansamblu, deși problema principală 
rezolvată a fost cea sexuală, apreciez foarte mult efectul pozitiv global, cu total 
neașteptat, în starea fizică și psihică a organismului."

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

Este capabil să înlăture tulburările 
potențiale mai mari sau mai mici, 
să efirnine problemele de’ 
circulație cauzate de modul de
viață siresant, să ușureze păs
trarea rezistenței fizice, poate reînnoi 
sau întărr performanța sexuală și pc 
produce din nou potentă. Deoarece este un 
produs nltpral nu are efecte secundare.

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

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în 
mod regulat. întreruperile pot produce tulburări de 
efect, în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, 
și în acest tel efectul dorit se va manifesta în termen 
de dourfluni. Tabletele se vor administra dimineața, 
ia pram și seara, pe nemâncate, pe cât posibil cu 
apa minerală fărăacid carbonic. C cutie conține 150

‘ r dus esre . n supliment alimenta" st se eiibceaze
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTI M
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i

de tablete, suficientă pentru 25 de zile.
Are’ efect crescut în cazul utilizării 

sistematice și regulate. Pentru menținerea 
efectului pe termen lung (aproximativ 6 luni), 

recomandăm folosirea produsului, pc o 
perioadă de cel puțin 2-3 luni 
< continuu

POTE-MIX

Prețui unei cutii de Pote.-Mix este 
161 foi (1.610.000 tei vechi).

Pentru mai multe ..informații accesați situl 
oficiau http://www.po.temix.ra- sau sunați la 
numerele de telefon:

« 0742-141071
«§742 1-1 II72

în DEVA cautați iii magazinul naturist LIFE
POWER de pe Bdduiiu Maniu, BL J - parter (vizavi 
oe Biserica Ortodoxa).

în HUNEDOARA căfoați in farmacia LU KA 
FfiRMtia pe str. Nicolae Bălcescu ni. 1 (în Cadrul 
Policlinicii cu plată) și în farmacia MEDiCOM de 
oe sir. George Enescn nr.6 (NON STOP
---------------------POTE-MIX ----------------------
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Sfârșitul săptămânii trecute a fost unul cu totul special pentru Hațeg. Și asta, deoarece timp de trei zile s-a desfășurat

V
sărbătoarea care deja a devenit o tradiție pentru hațegani, „Zilele orașului Hațeg”. Evenimentul de excepție a cuprins mega-

Prima parte a spectacolului folcloric a debutat vineri, in interpretarea ansamblurilor de dansuri și muzică populară.

Nici interpretările, celor de la Trident și masculină aplaudându-le îndelung evoluți£,[n Anei Lesko nu au rămas fără ecou, partea

concerte, o multitudine de activități culturale și sportive, expoziții și, nu în ultimul rând, foarte multe surprize. Articol 
publicitar

Unul dintre evenimentele oferite sâmbătă, pe scena amplasată în centrul orașului, a fost Festivalul Internațional „Carpatica”, festival ce a reunit participant din: Franța, Turcia, Israel, Cipru, BuJ^ș' ria, Serbia și România. '■ ’’
1Vlk
a ' ■’

l T-

r 1lJI 1Câteva ore mai târziu, hațe- ganii au început să se adune în număr tot mai mare, pentru a asista la concertele, pregătite de administrația locală, special pentru ziua lor. Dacăla început erau doar câteva sute, treptat,Anul acesta a avut o semnificație deosebită pentru locuitorii „Țării Hațegului” deoarece s-au sărbătorit 760 de ani de existență, moment care a
oferit prilejul autorităților locale, prin vocea primarului Nicolae Timiș, să rememoreze istoria acestui colț minunat de țară.
Program ampluMulțimea prezentă la evenimente a avut parte de un program mai complex pentru a împăca toate gusturile, indiferent de vârstă. Organizatorii evenimentului, Primăria Orașului precum și Consiliul Local Hațeg, s-au gândit la toate amănuntele. Astfel, pe lângă vestitele formații românești care au concertat cu această ocazie și care au fost gustate în deosebi de tineri, nici generația matură nu a fost lăsată deoparte. Pentru aceștia, organizatorii auadus mai mulți interpreți de muzică populară din diferite zone ale țării.Unul dintre momentele de atracție ale zilei de vineri l-a constituit Tombola Verii 2007 - Crucea Roșie, prilej cu care s-au oferit premii în obiecte și bani.Pentru iubitorii de artă, s-a organizat o expoziție de picură și sculptură în lemn.

centrul orașului s-a umplut de oameni veniți să-și vadă vedetele preferate. Alături de tineri, au fost prezenți în număr mare și părinți, însoțiți de copii de-o șchioapă, care au rezistat până după

Pagină realizată de 
Sorin Flori *(Foto: Sorin Flori)miezul nopții. Apariția tPupS Akcent pe scenă a anirtftft, dintr-o dată, parcă, întfettgâ suflare. Cu mic, cu măre, oamenii au început să se dezlănțuie, dansând și fredonând versurile melodiilor cunoscute.

Dar cu adevărat senzație au făcut membrii formațiilor 3trei SudEst și Impact, oferind a» concert de zile mari. Nici frigul, nici ora târzie nu au putut știrbi din prestația artiștilor prezenți.

3

Seara de vineri a continuat cu concertele pe care primăria le-a pregătit scena amplasată în Pădurea Slivuț. Ploaia nu i-a împiedicat însă pe tinerii prezențj să participe la recitalurile Cristinei Rus și a trupelor Danger și Compact.
Ultima zi a fost dedicata iubitorilor de folclor, care au avut ocazia să-i întâlnească pe câțiva din marii interpreți ai muzicii populare românești și au putut asista la parada portului popular prezentat de mai multe formații artistice din județ. Seara s-a încheiat cu interpretarea îndrăgitului Ținu Veresezan. HAȚEG!

■A



Nu-și văd lungul obiectivului

• 100 euro punctul. Florin Uscatu, președintele clubului FC Corvinul 2005 , a anunțat că jucătorii hunedoreni vor fi recompensați cu Câte 100 de euro pentru fiecare punct obținut în campionat. Condiția pentru încasarea primelor este ca 
echipa să nu fie pe unul din locurile re- triqradabile ale clasamentului. (C.M.)
• Ultimele amicale. Până la startul campionatului, Mureșul Deva va mai disputa două amicale, primul miercuri, în de-■ plasare, cu Giroc Timișoara, iar al doilea- sâmbătă, acasă, cu ISC Turzii. (C.M.)

■9't r.____________________________________ _ ___________
.Elnc;

încă un transfer de top la 
FC CIP

Deva (C.M.) - Campioana ultimelor două ediții ale Ligii I de futsal, FC CIP Deva, și-a asigurat serviciile unui nou jucător din na- Uorțala României, după ce tot în această vfljgjja mai achiziționat alți cinci internațio- îja^-Clubul devean l-a transferat, la finalul săptămânii, pe internaționalul Dumitru Stoica, jucător care s-a remarcat la FM Constanța și a evoluat în ultima perioadă la Dinamo Athletic București. Stoica se alătură astfel jucătorilor Cioboiu și Pantelimon a- duși de la Energoconstrucția Craiova și Las- zlo Klein, Alpar Csoma și Lorand Szocs ve- liiți de la Izorep Tg. Mureș. „Jucătorul a venit sâmbătă la Deva și a primit un apartament în care va locui împreună cu soția, iar luni vom semna actele. Prin aceste transferuri, nu urmărim să omoram concurența din campionatul intern, ci vrem să avem o echipă cât mai puternică pentru UEFA Fut
sal CUP”, preciza Paul Grecu vicepreședintele FC CIP.

■ Oficialii Corvinului vi
sează la performanțe 
mai mari decât sumele 
investite.
ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprian.marinut@informniedia.roHunedoara - La festivitatea de prezentare a lotului Corvinului, desfășurată sâmbătă, pe stadionul „Michael Klein”, oficialii clubului hunedorean au dat senzația că nu prea sunt cu picioarele pe pământ și supraevaluează potențialul echipei. Șefii Corvinului au prezentat un lot cu 18 noi achiziții, pe care s-a cheltuit puțin, pentru că 17 dintre cei transferați sunt iluștiri anonimi, tineri, sub 23 de ani, iar un altul are 26 de ani, dar nu are nici el un c.v. impresionant. Și culmea... aceiași șefi ai Corvinului au anunțat că nici nu concep să lupte pentru evitarea retrogradării, ci au ca obiectiv clasarea pe primele locuri, neținând cont că în fotbalul de azi, investițiile aduc performanța. „Nu ne gândim la evitarea ret-
Nu știu să aplice tactica

15 medalii la tir cu arcul
Aninoaaa (C.M) - Arcașii de la Minerul Aninoasa și-au demonstrat, încă o dată, clasa. Sportivii antrenați de Viorel Hăbian au dominat clar Cupa Minerul și Cupa Româ- ni^iV obținând 15 medalii în cele două competiții care s-au desfășurat în acest week-end la Aninoasa. Chiar dacă în prima zi a concursului nu au obținut rezultate foarte bune, în finale, arcașii de la Aninoasa s-au mobilizat și au recuperat spectaculos. La Cupa Minerul, arcașii au învins echipele din Cipru și Serbia care s-au clasat în această ordine pe următoarele locuri de pe podium. Dovedind încă o dată că sunt cei mai buni și pe plan intern, arcașii au cucerit și Cupa României, competiție în care au devansat duhurile CSM Iași și CSM Rădăuți- La indi- vji^Ed, arcașii au câștigat două medalii de auriși una de bronz la Cupa Minerul, iar în Cupa României bilanțul a fost de cinci medalii de aur, trei de argint și două de bronz. Doi sportivi de la Min. Aninoasa, Simona Băncilă și Răzvan Marcu sunt în atenția Federației Române de Tir pentru a ne re- pnezenta țara la Jocurile Olimpice din 2008. 'îoliî ■
jmiHHk ___

Cupa.Minerul - echipe _ ____________________
Loc I - Minerul Aninoasa
Loc II - Cipru 
Loc III - Serbia
Cupa Minerul ~ individual_______________ '
seniori

/ Loc I - Gigi Pușcă
Loc III - Călin Daniel
senioare <

• toc I - Simona Băncilă
Cupa României - echipe ___ .___
Loc I - Minerul Aninoasa

.Loc II - CSM lași
Loc III - CSM Rădăuți
Cupa României individual ______
Seniori
Loc I - Gigi Pușcă -
Senioare
Loc I - Simona Băncilă
Loc III - Luminița Sărbu
Juniori
Loc II - Răzvan Marcu
Junioare
Loc II - Fabia Vânătoru
Cădeți
Loc I - Neculai Simovici
Loc III - Marian Sicău
Cadete
Loc I - Alina Matușac
Cope
Loc I - Andrei Băncilă 
Loc I - Bianca Bârdea

■ Titi Alexoi spune că 
echipa sa mai are de 
lucrat la consolidarea 
relațiilor de joc.
ClPRIAN MAAINVȚ 

dpriaa.MariMrteMfarvnedu.ro

Hunedoara - Amicalul cu Minerul Lupeni disputat, sâmbătă, după festivitatea de prezentare a lotului, i-a adus certitudini antrenorului Corvinului, Titi Alexoi, la capi-,, toiul desemnarea titularilor însă l-a pus pe gânduri în privința îmbunătățirii relațiilor de joc.Corvinul a reușit o primă repriză bună, nu atât prin prisma faptului că a controlat autoritar jocul, cât pentru că s-a apărat bine și a marcat de două ori, deși nu a avut foarte multe ocazii. După pauză însă, eliminarea lui Tâlvan de la oaspeți (min. 50) a provocat o relaxare nejustificată în tabăra Corvinului,
Lăudați pentru remiză

Deva (G.M.) - Gică Barbu, antrenorul nou-promovatei Mureșul Deva, și-a lăudat jucătorii la finalul meciului disputat sâmbătă, pe teren propriu, cu Gaz Metan Mediaș, deși aceștia nu au obținut decât o remiză, scor 1-1.„Am controlat autoritar meciul și am condus cu 1-0, prin golul marcat de Baciu, în minutul 44. în repriza secundă, am avut alte mari ocazii, între care două bare și un penalty ratat de Bunea în minutul 78 și dacă învingeam cu doi sau trei zero ar fi fost un rezultat corect. Echipa s-a mobilizat mai bine decât în

LOW COST
Cursa directa

ARAD - STUTTGART
din 1 septembrie

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.

www. ae^opo rfularad.ro
EBE3 cuvâniul I

Lotul de jucători al echipei Corvinul 2005 Hunedoara (Foto: C.M.)
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rogradării, ci vrem să fim cât mai sus în clasament. în funcție de locul pe care-1 vom ocupa la finalul turului, e posibil să atacăm promovarea. Chiar am stabilit o primă de 100.000 de euro pentru acest obiectiv”, afirma Florin Uscatu, președintele clubului hunedorean. „Echipa de acum pare mai bine legată decât cea care a pornit la drum acum doi ani și sper că, prin rezultate, va reuși să aducă 

Atacanții hunedoreni au simțit forța defensivei adversedeși jucătorul Minerului a fost înlocuit de un alt fotbalist de rezervă și fața jocului s-a schimbat. Minerul și-a pus în evidență plusul de experiență și a redus din diferență. Mai mult, oaspeții 
jocurile cu adversari mai modești, pentru că întâlnea o echipă cu pretenții la promovare care are în lot trei brazilieni. Scorul e departe de realitatea din teren, întrucât oaspeții au pus probleme doar după minutul 60-70, când noi am jucat cu mulți jucători de rezervă și au egalat abia în ultimul minut”, comenta Gică Barbu, antrenorul echipei Mureșul Deva.Până la startul campionatului, devenii vor mai disputa două amicale, primul miercuri, în deplasare, cu echipa Giroc Timișoara, iar al doilea sâmbătă, acasă, cu echipa ISC Turzii. 

lumea la stadion”, preciza primarul Nicolae Schiau, care asigură prin C.L. Hunedoara o parte însemnată din bugetul echipei.Planurile finanțatorilor Corvinului par cel puțin lipsite de simțul realității în contextul în care, după ce s-au vândut toți jucătorii pentru care au fost oferte, a fost necesar ca echipa să fie reconstruită din temelie. Corvinul are totuși șanse să facă față rigorilor 

puteau să egaleze, dacă Vezan (63) nu țintea transversala sau dacă Pascal nu avea două reflexe salvatoare la șuturile lui Doroi (70) și Vezan (68). „Primul 11 de azi va fi în mare parte cel cu care vom 

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!

media.ro în perioada 3 
iulie- 2 august, iar în 27 
august vă alegeți cu 200 
lei! Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub for
ma votului electronic, 
cât ți prin intermediul 
taloanelor apărute în 
„Cuvântul liber", în 
perioada 3-25 august. 
Ce mai așteptați? 
Cu noi faceți casă 
bună vara asta!

■
j Nume...........................................Prenume .........................................................
I Adresa..........,...,..............      Tel.................................
! Localitatea................. .............. . Votez pentru cuplul............................

ț
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ligii secunde, dar în nici un caz să fie în primele locuri, grație antrenorului Titi Ale- xoi. Tehnicianul e recunoscut pentru știința de a lucra cu jucători tineri și de a construi echipe din mai nimic. Rămâne de văzut dacă eforturile sale vor fi suficiente, pentru ca hunedorenii să se mențină pe lina de plutire sau dacă va fi nevoie de întăriri seriose, pentru a nu se ajunge acolo unde nimeni nu dorește.
Caseta tehnică

Corvinul - Minerul Lupeni 2-1 
Au marcat: Fotescu (min. 19), 
Pavel (min. 35) / Chițu (min. 69). 
Corvinul: Pascal - Vișan, Irina, 
Hațegan, Pădureanu - R. Cristian, 
Găman, Pavel, Danciu - Ungurea- 
nu, Fotescu. Au mai jucat: Opric
- Loghin, Ionică, B. Nicolae, 
Guinea, Suciu, Găldean, Blaga, 
Stupar, Duralia, Stroe. Antrenor
- Titi Alexoi.
Minerul: Mecea - Pop, Csik, Lu
ca, Tâlvan - Rus, Apostol, Vezan, 
Diaconescu, Roman, Chițu. Au 
mai jucat: Câmpean, Acs, Bou- 
bătrân, Coman, Doroi, Epure. 
Antrenor - Marin Tudorache.

începe campionatul, pentru că aproape toți jucătorii au confirmat încrederea pe care le-am acordat-o. Acum că am găsit formula de echipă, vom lucra la capitolul tactic, pentru că jucătorii știu teoretic ce vreau de la ei, dar nu reușesc încă șă pună în practică exact ce le cer. Astfel, în timp, cel târziu până în etapa a doua a campionatului, sper că se vor crea și consolida și relațiile de joc”, afirma Titi Alexoi.
Dacă formați un cuplu ți 
aveți ceva poze de 
arătat, acum este 
momentul! Vă facem 
vedete ți vă răsplătim 
pentru asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, speci
ficând nume, prenume ți 
un nr. de contact, pe 
adresa „Cuvântul liber" 
Deva, B-dul 22 Decem
brie, nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, sau în 
format electronic la 
adresa de mail: 
sanda.bocaniciuiainform-

mailto:ciprian.marinut@informniedia.ro
dpriaa.MariMrteMfarvnedu.ro
rfularad.ro
media.ro
http://www.huon.ro
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’viA ’i -vV-i ,H,^WvlV'JVi• Johan Bruyneel. Managerul grupării americane Discovery Channel, Johan Bruyneel, a anunțat, prin- tr-un comunicat, că echipa se va desființa la finele acestui sezon deoarece nus-a găsit nici un sponsor care să susțină financiar formația. (MF)• Acuzație. Selecționerul Franței, Raymond Domenech, pune paie pe foc înaintea marelui joc, Italia-Franța, din preliminariile EURO 2008. Domenech acuză că în 1999, italienii ar fi mituit un arbitru la un meci câștigat contra Franței cu 2-1. Partida era decisivă pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Sydney. (MF)

Stadionul Steaua
(Foto: EPA)

România, „aur" la Duisburg
■ Cursa de 1.000 de 
metri a fost adjudecată 
de echipajul masculin 
românesc, de canoe 4.

București (MF) - Echipajul masculin de canoe 4 al României, în componența Iosif Chirilă, Andrei Cuculici, Silviu Simioncencu și Loredan Popa, s-a impus, sâmbătă, 11 august 2007, în finala probei pe distanța de 1.000 de metri din cadrul Campionatelor Mon-
Nemulțumit

București (MF) ■ Tehnicianul echipei Unirea Urziceni, Dan Petrescu, a declarat că este posibil să dea afară din lot trei jucători din cauza atitudinii pe care au a- vut-o aceștia la meciul cu Oțelul Galați, pierdut cu scorul de 2-3. Dan Petrescu a precizat că nu este mulțumit de arbitraj, dar nu vrea să comenteze pe această temă, pentru că nu vrea să stea la alte meciuri „prin tribună".
Marica, titular

București (MF) - Atacantul Ciprian Marica a provocat un penalti în meciul VfB Stuttgart - Schalke 04, scor 2-2, disputat, vineri seară, în prima etapă a sezonului 2007/2008 al campionatului Germaniei. Marica a provocat penaltiul în minutul 67. Ciprian Marica a fost titular, a primit un cartonaș galben în minutul f * .. 38 și a fost . .

■ Sistem 
I electronic

București (MF) - Sis- 
! temui electronic de 
j acces de la stadionul 
; Steaua a fost inaugu- 
I rat, sâmbătă, înain

tea partidei pe care 
Steaua a susținut-o 
In compania echipei 
Poli lași, în etapa a

; lll-a a Ligii I. Președin
tele CA al FC Steaua, 
Valeriu Argăseală, a 
supravegheat îndea
proape intrarea spec
tatorilor pe stadion și 
a spus că micile pro
bleme nu pot dispă
rea definitiv într-un 
timp atât de scurt. 
Sistemul electronic 
de acces ar fi trebuit 
să fie inaugurat la 
meciul Steaua - Za-

i glebie Lubin, însă 
j atunci acesta nu a 
; funcționat din cauza 
: unor defecțiuni teh- 
; nice Atunci, Argă- 
î seală a explicat că 
: nu s-a reușit cupla- 
j rea sistemului inte- 
i grat la server, motiv 
: pentru care s-a decis 

ca accesul spectato-
’ rilor în stadion să se 
i facă prin, ruperea
! biletelor.

Debutul lui David Beckham
București (MF) • Partida dintre LA Galaxy și DC United, scor 0-1, în care internaționalul englez David Beckham a debutat oficial la echipa din Los Angeles, a fost urmărită, de un număr record de telespectatori, a anunțat postul de televiziune ESPN, informează AFP, Deși Beckham a jucat doar 18 minute, partida a fost urmărită de 1,5 milioane de telespectatori, depășind cu aproape 500.000 precedentul record de telespectatori ai unui meci din MLS, ce data din 1996 (DC United ■ San Jose, 1,09 milioane de telespectatori). Beckham, în vârstă de 32 de ani, a ratat primele patru meciuri ale formației Los Angeles

diale de kaiac-canoe de la Duisburg.
Au câștigat seriaPotrivit site-ului oficial al competiției, cei patru români, care au parcurs cei 1.000 de metri în 3 minute, 23 de secunde și 325 miimi, au devansat echipaje din Germania șl Ungaria. Echipajul de canoe 4 al României, în componența

Indisponibil Fundașul echipei Getafe, CSsmK”*' Contra, ar putea fi indisponibil o lună și ar putea rata începutul campionatului Spaniei, dar și meciul amical al României cu Turcia. Contra s-a accidentat în cantonamentul din Olanda al formației Getafe. (Foto: epa)

Rutierul Moreni, suspendat?
■ Procurorul antidoping 
al Comitetului Național 
Olimpic Italian a cerut 
doi ani de suspendare.

Roma (MF) - Procurorul antidoping al Comitetului Național Olimpic Italian (Coni) a cerut doi ani de suspendare în cazul rutierului Cristian Moreni, depistat pozitiv la finalul etapei a Xl-a a Turului Franței, se arată într-un comunicat al forului din Italia, informează AFP. Cristian Moreni, în vârstă de 34 de ani, a fost audiat de procurorul Ettore Torri timp de jumătate de oră, miercuri, la Roma, iar acum urmează ca în cazul rutierului să se pronunțe Comisia de Disciplină a FedeGalaxy, din cauza unei accidentări. La partida de debut a lui Beckham au fost prezențl In tribune 46.686 de spectatori.
DatornicFiscul Italian a sesizat Parchetul șl după un calcul simplu. Rossi a devenit cel mai dator sportiv italian, obligațiile sale Bind de 43,7 milioane de euro, iar 
cu tot cu do
bânzi, 112 milioane de euro. (Foîe E’A

Poloiștii, încă două șanse
■ Echipă națională a 
României a ratat califi
carea în semifinalele 
turneului de la Berlin.

Berlin (MF) ■ Naționala de polo a României nu și-a Îndeplinit obiectivul la Berlin ratând astfel calificarea la Olimpice de anulviitor de la Beijing. După ce au trecut de grupe, poloiștii români au fost Învinși în sferturi de finală, de selecționata Australiei cu scorul de 9-6. Echipa națională a României va mai rămâne insă in Ger
mania, poloiștii urmând sâ joace pentru clasarea pe unul 

lnmvMIa R_fi tnrli luî

Echipajul masculin de canoe al României a câștigat competiția de la Duisburg. (Foto epaIosif Chirilă, Andrei Cuculici. Silviu Simioncencu și Lore dan Popa, se calificase încă de joi, în finala probei pe distanța de 1.000 m din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg. Sportivii români au câștigat seria în care au concurat, cu timpul de 3:29-979, obținând calificarea directă în finală.

S-a cerut suspendarea lui Moreni. (Foto: EPA)rației Italiene de Ciclism (FCI).Component al echipei franceze Cofidis, campion al Italiei în 2004, Moreni a fost depistat pozitiv cu testosteron la finalul etapei a 11-a a Turului Franței, în data de 19 iulie. El
Hagiu ar ti ajuns la Oliinpi adă dacă ar fi câștigat turneul sau dacă disputau finala în compania Ungariei, deja calificată la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Beijing.
Vlad Hagiu, optimist„Șansele pololștilor noștri de a ajunge la cea mai mare competiție din lume nu sunt insă pierdute In totalitate", spunea intr-un interviu acordai presei de specialitate, Vlad Hagiu, antrenorul echipei naționale de polo a României. La Bratislava, in septembrie anul acesta, sau la Oradea, in martie anul viitor, se vor da două noi bătălii care au ca 
rwiwA hilatAle navitmi RftHino 

în alte cinci probe, românii au reușit să se califice în semifinale, curse programate aseară, nutrind speranțe pentru accederea în finale.Astfel, echipajul feminin de kaiac 4 (Florica Vulpeș, Lidia Talpă, Mariana Ciobanu, Alina Chirilă) s-a clasat pe locul al doilea în serii (500 m) și va evolua în semifinale, la fel ca
Nevinovați, dar totuși opriți

București (MF) - Câștigătorul Turului Franței, spaniolul Alberto Contador, și danezul Michael Rasmussen nu pot participa la cursa „Hamburg Cyclassics". care este programată pe 19 august 2007, deoarece organizatorii nu-i acceptă pe cei doi din cauza problemelor cu dopajul în care au fost implicați, informează bbcnews.com. Alberto Contador nu poate participa la această cursă, deoarece a fost implicat în Operațiunea Puerto, dopaj cu substanțe interzise, și ulterior declarat nevinovat.Danezul Michael Rasmussen are aceeași problemă după ce echipa sa „Rabobank" l-a suspendat din Turul Franței, pentru că a lipsit la testele antidoping efectuate îna

nu a cerut efectuarea unei contraexpertize. Cofidis, care s-a retras din Turul Franței după ce Moreni a fost depistat pozitiv, a declanșat la sfârșitul lunii iulie 2007 o procedură de concediere a rutierului. 

Matwwaala 4» rtrdn a ratat raUfWama

și Florin Mironcic la canoe simplu 1.000 m (locul întâi îr serii), Ionuț Anghel/Mariar Sevici la kaiac dublu 1.000 ir (locul doi în serii), Nicolae Flocea/Ciprian Popa la canoe dublu 1.000 m (locul întâi îr serii) și echipajul de kaiac e (Marian Baban, Ștafan Vasile Lehel Ercsei, Alin Anton) le 1.000 m (locul trei în serii).
intea Marii Bucle. Directoru cursei Hamburg Cyclassics Frank Bertling, a declarat „Noi ne-am propus să nu a vem în această competiție nici un ciclist care a fost pe lista doctorului Fuentes".Operațiunea „Puerto" esf’ o afacere în care a fost impll cat doctorul Eufemiano Fuen tes, care a fost acuzat în ma 2006, că a administrat sub stanțe interzise la 200 de sportivi pentru a le îmbu nătăți rezultatele din corn petiții.Pe lista doctorului Fuentes au apărut 50 de cicliști pro fesioniști printre care nume cunoscute ca: Alberto Conta dor (a câștigat Turul Frânte în 2007), Ivan Basso, Jan Ull rich sau Joseba Beloki (locu 2 în Turul Franței în 2002).

BATE a... bătut
București (MF) - Formația BATE Borisov, ad- { versara echipei Steaua în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, a învins, sâmbătă, cu scorul de 4-1 (1-0), pe Lokomotiv Vitebsk, într-o partidă din etapa a XV-a a campionatului din Belarus. Meciul BATE Borisov - Steaua se va disputa miercuri în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, urmând ca partida retur să aibă loc, la București, la 28 august. Partida din Belarus va fi condus de o brigadă de arbitri din Ungaria, condusă la centru de Laszlo Vagner.

bbcnews.com
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Vând ap. 2 camere (03)
• zona Dada, parchet laminat, gresie, faianță, 
avanii, ușă metalică, termopan, complet conto- 
rizat preț 85.000Ron, tel. 0745/786578. (AO)
• zona Aleea Jiului, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță, CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (AO)
• zona Zamfirescu, parchet, gresie, faianță, CT, 
usă metalică, instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/786578. (AO)

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

• Deva, eL 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet, repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• semidecomandate, contonzări, termopane, 
amenajat, et. 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
tel. 0740/210780. (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 
moderne, 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 moderne, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, etaj 1, cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță, reparti
toare, zonă liniștită, ocupabil imediat, preț 
135.000 lei neg., tel. 0745/302200, 0723/ 
251498,0254/232808. (A4)

. • zona Gojdu - central, cu centrală termică, 
•termopan, fără modificări, preț 135.000 lei nego
ciabil, tel. 0740/535095,0788/165702,232808. (A4)

• zona Decebal ■ Auto Moto, 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50.000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
urgent, apartament 2 camere, zona Astoria, etaj 
bun, cu balcon, centrală termică, termopan, uși 
schimbate, totul nou, renovat recent, ocupabil 
imediat, preț 108.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0723/251498,232808. (A4)
• zona I. Creangă - ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată, vedere pe 2 
părți, preț 165.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808. (A4)
• urgent, dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, et.l, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231.800,0740/317314. (A9)
• dec, Contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231.800. (A9)
• dec, modificat, parchet, CT, balcon, zona 
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231.800,0740/317313. 
(A9)
• dec, amenajat integral, (gresie, faianță, 
parchet, CT, uși interioare schimbate, 
termopane), et.3, zona Mărăști Deva, preț 50.000 
Euro, tel. 231.800,212.141. (A9)
• urgent, sdec, et. intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• ST-50, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
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)
• urgent, apartament 2 camere, în Deva, zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, 
Bălcescu, se oferă de la 120.000 lei până la 
160.000 lei în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel.0730/474275,0723/251498,232808. 
(A4)
• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231.800. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et. bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (A0)

Te așteptăm la sediu! Cuvântul Liber 
din Deva, B-dul 22 Decembrie, 
nr. 37A, clădire Cepromin, parter cu 

șCEA«MAIiBUNĂ 2= 
3hs*«Bdfertâ!<

; ajunge aco/o 
unde trebuie!

Comemorări

âuto?i

Prestări / solicitări 

Matrimoniale?.

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, 
geamuri termopan, centrală termici pereți 
izolați, dotări modeme, mobilt complet TeL 
0720/005452.(4/7.08)

• dec, zona Trident, 2 băi, parchet, gresie, 
faianță, CT, termopane, preț 215.000 Ron neg, 
tel. 0745/786.578 (A0)
• dec, zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat, 
gresie, faianță, termopan, ocupabil imediat, preț 
180.000 Ron neg, tel. 0745/786.578. (A0)
• Deva, ultracentral, et 1, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet, st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, et 3, CT, parchet, gresi- 
e+faianță, st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona Bălces
cu, preț 175 000 ron, neg, tel. 0721/593403. (Al)
• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg, tel. 0740/210780. (Al)
• Mihal 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)
• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808.  (A4)
• zona M.Viteazul - piață, cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță, preț 66.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200^ 0788/165703, 
232808 (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet, bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0723/251498,232808. (A4)

• zonă ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată, preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi.
2 balcoane, centrală termică, modificări, bloc 
nou, zonă liniștită, preț 210.000 lei neg, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808 (A4)

• urgent, preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărăști, Liliacului, Creangă, tel.
231.800. (A9)
• dec, hol central, ST-90 mp, balcon, uși interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță, spoturi), 
termopane, etl, 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)
• dec,2 băi, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg., tel. 231.800. 
(A9)
Idee, 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. 231300. (A9)
• dec, amenajat integral, baia mare (gresie, 
faianță, vană), baia mică (gresie, faianță, cabină 
de duș), bucătăria amenajată, balcon închis, 
parter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, bucătăria (parchet laminat, faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăști 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. 
231300. (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-50, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• centru, ST-60, Brad, preț 30300 Euro, tel. 
02M/6L<_«r i>/»<ma,490. (A10>

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, zona M.T., et. intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopan, 
complet contorizat, preț neg, tel. 0745/786578. 
(A0)

• irgent, Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță, totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165 703,0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă, 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702, 0254/232808. (A4)
• preluăm spre vânzare, în Deva, indiferent de 
zonă, tel. 231300. (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 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec,S-100mp, 2 băi, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg., tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă, zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel.
231.800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva + garaj, scară interioară, C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro. tel. 0722/564004. (Alî

Vând case, vile (13)

• urgent, Deva, P+1,3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)

• preluăm spre vânzare în Deva, tel. 231.800. 
(A9)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexă, ST-1000 mp, zona C-eangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231300. (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. 
231.800,0740/317.313. (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 bai, CT, ST-300 mp, zona 
GnirluDeva nret 300.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă, curte, fântână, grădină, grajd, teren 
arabil la 16 km de Deva și Volvo 244, CI, numere 
noi. Tel. 0721/614402. (T)
• casă la 10 km de Deva, apă, gaz, telefon, cablu 
tv, încălzire centrală, garaj, anexe, grădină, viță 
de vie, drum asfaltat, preț negociabil. TeL 
0354/103010. (T)
• urgent, casă, zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună, sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140.000 ron neg, tel. 0723/251498, ! 
0788/165701 0254/232808 (A4)

Noua SkodaFabia Love at first drive

• urgent, casă, zona Bejan, cu 2 camere, 
bucătărie de vară, hol, cămară, curte, grădină, 
st 7000 mp, fântână, preț 70.000 lei neg, tel. 
0788/165702,0740/535095,232808. (A4)
• tteren, 2+1,0,5 ha, ST-100, Vața, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• ultracentral, 70 ha, ST- 240, 7+ depend., 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• + garaj, 4 camere (parter+etaj), Ribita, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500, 3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (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. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• +dependmțe, 3 camere + baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• cărinddă, 3 camere+baie, 2 ha, ST-60, Cri șei o r, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănesti, 
preț 18.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cărămidă, 4 camere, 0,5 ha, ST-100, Bucureșci, 
preț 30.000 Euro. tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• cârimidă,4camere+baie, 0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
(Aid)

• cărămidă, 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613366, 
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. 
(Aîâ)

Vând garsoniere (19)
• 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 Profi, dec., ST-45 mp, parchet, gresie, 
faianță, complet contorizată, et. 1, preț 125.000 
Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona Bălcescu Nou, dec., et; bun, parchet 
laminat, termopane, contorizări, gresie, faianță, 
preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 
CT, amenajată, preț 125.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (A0)
• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată și mobilată, 
Convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• amenajată stil occidental și mobilată, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)’

• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
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• semidec., bucătărie, baie, faianță + gresie, etaj 
intermediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2j

• semidec., 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 baie, 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 hotel Deva, cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilă foarte repede, stare bună 
preț 75.000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
232808.0723/251498. (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1,40 mp, decomandate, 
40 mp, cu balcon, contorizări totale, preț 115.000 
lei negociabil, tel. 0254/232808, 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• iegent,cu sau fără amenajări, tel. 231300. (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. 231.800,0740/317313. (A9)'

• în Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat, spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231.800,511.776. (A9)

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

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, garsonieră în Deva, zonele: Gojdu, 
Progresului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei până 115.000 lei, în’ funcție de 

amenajări, etaj și suprafață, tel. 0723/251498, 
0730/474275,232808. (A4)

Vând terenuri (21)

• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 eu-o/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)

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

• în Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0)

• în Sântandrei, ST-10.000 mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg., 
tel0745/786,578. (A0)
• Deva, zona rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg, tel. 0726/710903. 
(Al)
• intravian, Zăvoi, la stradă st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• intravian fo 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) 
preluăm spre vânzare terenuri în Deva, tel.
231.800. (A9)
• in Sântuhalm, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231.800. (A9)
• parcele 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-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg., tel. 231.800. 
(A9)
• Blăjeni, 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• ST-1500, Arieșeni, 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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215121. (Al)
• urgent, teren intravilan și extravilan, în Deva 
sau wnprejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
investiție sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723/251498,0788/165702,232808. 
(A4)
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Societate comercială angajează

ȘOFER CAT. C+E,
cu atestat, pentru camion MAN (cu Abrol - 

Kiper) sau camion DAF (preftirak ii din Deva) fi munci
tori necalificați la depozit Otava. Relații suplimentare 
la tel. 0254/232715,0254/226149, intre orele 8 - 
17.

(107327)

SC REVA SA SIMERIA
Organizează in data da 15.08.2007, ora 10,00, concurs pentru 

ocuparea postului de

Al l PRIZ AI Ă pri» Hadrim de Grora ar. 91» 11 aggșg 2ET
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CONCURS DE DOSARE plata taxei anuale de studii 

sei ackîx 10 (ZECE) RATE LUNARE

CONSILIER JURIDIC / JURISCONSULT

Condiții de participare;
- Studii superioare juridice

- Experiență.
Dosarele se vor depune până la 
data de 14.08.2007, ora 12,00 
la sediul societății - Biroul 
Resurse Umane și vor cuprinde:

- cerere de înscriere la concurs 
sau scrisoare de intenție

- curicullum vitae

- diploma de studii în original și 
copie
- copie după cartea de muncă
- adeverință de la medicul de 
familie cu mențiunea „apt 
pentru muncă"
- dosar plic
Informații suplimentare se pot 
obține la Biroul Resurse 
Umane, tel. 0254/260402, 
0254/260435 sau 
0729/991744, int. 23.

I
Relații la telefon: 0742.034.449 0729.942.745s

J
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(107011)

GERAICO Hațeg
Distribuitor autorizat TUBORG - CARLSBERG în județul Hunedoara

ANGAJEAZĂ în vederea întăririi echipei 

de la Depozit Deva
1. AGENJ1 DE VÂNZĂRI

Cerințe: studii medii sau superioare, experiența în domeniul 
vânzărilor minim 1 an; permis conducere categoria B;

abilități de comunicare.
2. ȘOFERI -UVRATORJ
Cerințe: studii medii sau superioare;
Vechime în domeniu minim 1 an;
Permis conducere categoria B, C
3. MANIPULANT1
Cerințe: studii medii sau profesionale;
Persoană dinamică.
Pentru posturile de la poz. 1 și 2 este necesară constituirea unei 

garanții materiale (imobiliară sau financiară] și domiciliul stabil în 
Deva sau împrejurimi.

CV-urile se vor depune prin e-mail la adresele: 
razvanQgeraico.ro; craciunovidiuOgeraico.ro sau fax 
0254/777787/ 770169 pân.în data de 21.08.2007.

Informații suplimentare la tel. 0744/561921 - Ovidiu Crăciun.

. (107407)

Vând spații comerciale (25) Imobile chirii (29)

E U RO-SAL AR 11 IN ROMÂNIA

rTilnfitlJlTiFl

ANGAJEAXA ANGAJEAZA ANCAJEAZA
«UMCITORI CALIFICAȚI IN MISIRUL*

iUCniCISN JOASA TIH1KINI
INSTALATOR S

Cerințe: g

Cv, recomandai:, seriozitate
Oferim:
saîariu motjvarit, ioc de miinca afabil ('BUCUREȘTI), asigurare: meditai,a, cazare4, ore 
suplimentare.
F<hmm contact - Camelie VACNIIK > j ■' ri Ml 04 U K-tnalli camolta.vMoliMdsematariRj.ro

RAMAI ACASA ALATURI DC CEI DRAGI

OFERIM;
* Contract de muncă permanent;
* Calificare la locul de muncă;
* Salariul de încadrare plecând de 
la 580 lei;
* Bonus de prezență de minim 85 
de lei;
* Spor de vechime și indemnizație 
de loialitate;
* Ore suplimentare plătite dublu 
și spor pentru orele de noapte;
* Tichete de masă;
* Transport gratuit pentru toți 
angajați!;
1 Cantină și cabinet medical;

S.C. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L 
Angajează pentru fabrica din Deva perzonal 

necallflcat pentru poziția de:

CONFECTIONER CABLAJE AUTO
* Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără
noxe.
CER1NIE1
- Disponibilitate pentru munca în 
3 schimburi;
■ Minim 8 clase;
- Stare bună de sănătate;
■ îndemânare, flexibilitate, serio
zitate.
SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din CALEA ZARANDULUI. NR. 
166 (DN 7), DEVA.
Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

(104527)

• Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• preluăm spre vânzare sau închiriere spatii 
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. 231.800. (A9)

• 5-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg., tel.231.800. (A9)

• dec., aamlmobllat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/lună, tel. 0740/317.313. (A9)

• hală, ST-500, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• hală, ST-500, posibilitate de privatizare, Brad, 
tel. 0254/613,366,0788/040.490. (A10)

• vând Ford Sierra 1,81, benzină, cu GPL 
montat. Informații tel. 0742/996656. 
(12/7.08)

Vând alte imobile (27)

• S-4J2mp, amenajată integral, teren 1700 mp, 
preț neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• ăâ ha, ST- 250, comuna Vața, preț 150.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• ota ipri 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)

• dac, zona Zanfîrescu, et bun, mobilat șl utilat, 
pe termen lung, preț 160 euro/lună, tel. 
0745/786.578. (A0)
• garsonieră, Dtva, complet mobilată, 100 
euro/lună, telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă, 
amenajat pt. birou, cabinet, sediu firmă, 500 
euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)

• 5434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231300. (A9)

CRISOEY CAR SRL

ntrwrwrwii aurvrwsirwM

■Irol.rț.: I.Vl.c

OZ22/67ÎB-722. 0Z24/&S1 M2

III •II ț 
închirieri auto 
începând | 

de la prețul de' 

68 de lei 
■Urina

imobile schimb (30)
Piese, accesorii (42)

• schimb apartament 3 camere, et. 3, Calea 
Aradului (Piața Verde) Timișoara, cu aparta
ment 2 camere, et. 1 sau 2, Deva sau Simeria, tel. 
0724/320508. (T)

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

Auto străine (37) Mobilier și interioare (47)

• vând VW Golf 4, af 2001, motor 1,4, benzină, 
Euro 4, adus recent din Germania, extrase full, 
negru-metalizat, preț 7950 euro, negociabil. Tel. 
0723/270348. (T)

tea
best

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

• vând urgmt șl ieftin mobilă de sufragerie 
completă, covoare persane de 3/4 și 2/3 m, 3 
bucăți lustre, birou mare, sobiță de teracotă la 
curent. Tel. 0723/851439. (T)
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Electrocasnice (56) Oferte locuri de muncă (74)

• vând ladă frigorifică Arctic cu 7 sertare, 
aproape nouă, preț 350 lei și flrglder ZIII, 
stare bună de funcționare, preț 150 lei. Tel. 
0254/221314.(7/9.08)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând căina, rasa Doberman, vârsta 2 ani, 
preț 300 iei. Tel. 0720/351071,0724/019498. 
(9/8.08)

Prestări servicii (72)
• închiriez mașină frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521. CD
• NOUIII Călătoriți Ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel In flecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

• angajăm șoteri categoriile D și Dl și mecanic
auto cu experiență în domeniu; oferim salariu 
atractiv. Relații la tel. 0254/231394, între orele 8 m 
16.(4/7.08) r:
• SC CEPROMIN SA cu sediul în Deva, Str. 22* 

Decembrie, nr. 37 A, angajează personal pentru 
următoarele posturi: economist, Inginer 
constructor specialitatea CCIA și Inginer 
constructor specialitatea hidrotehnică CV-urile 
se depun la secretariatul firmei (camera 121). 
informații suplimentare la tel. 0254/214892. 
(5/7.08)
• eocMatâ comercială angajează contabili 
și/sau economiști, experiența in contabilitate. 
Informații la tei. 0254/213141, 0254/219751, 
0726/392830, între orele 9 • 17. (3/10.08)

• McMrtocotMnfelâ angajează electricieni în 
construcții; condiții: experiență permis de 
conducere cat. B, domoclllul în Deva. Relații la 
tel. 0254/225049,0749/254773. (3/1.08)
• locMato comercială angajează: zidari, 
dulgheri, muncitori necallflcațl, șofer autobas
culantă 8x4; salar pornire 800 lei. Tel. 
0721/927176.(8/9.08)

• director adjunct societate comercială Călan, 
1 post, data limită 22.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

ȘEF SECȚIE ÎMBUTELIERE

Numai candidași selectați vor fi contactați.

Heineken Romania este liderul pieței românești de be kb din ■nnl II 
ă cel mai variat portofoliu de mtiaii dk berii din R-i mni«:

RoPiama S.A

realizarea sortimentelor șl cantitâților planificata, le atendardehr

HEINEKEN ROMÂNIA 8A 
Punct Lucru: Huțma, Str. Progrei 

nr. 59; fax 0254-777.765

Obiectivul postului:
Coordonarea activității do îmbuteller», la nivel jj i
de calitate HEINEKEN.

Principalele cerințe pentru ocuparea poatulul:
• Stadii superioare de specialitate: Facultate. du I.'mmIeA iau Facultatea de ElacfrotehnieB sau Etectroenarg I iau 
facultatea de Electromecanici mu Fmltatea la laMugli: și Chimia ProduadM • Bq» ți 2 ani fit fundai simileim
• Cunoștințe de limba ungiuil nivel avansat • Spirit de organizare ta Fer ftg bune cunoștințe f»C »i [C& • dapacfc Mi| 
comunicare • Flexibilitate • Rezistență la stre?

razvanQgeraico.ro
craciunovidiuOgeraico.ro
camolta.vMoliMdsematariRj.ro
imiO.il


BTIBT SECURITIES
Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA

VÂNZARE-CUMPĂRARE
ACȚIUNI BURSĂ

-Acum totul se execută în același loc :
Eliberarea de extrase de cont si
Vânzarea de acțiuni dobândite în cadrul
Programului de Privatizare în Masă

-Oferim asistență competentă
pentru cei care doresc să investească pe piața de capital

Agenția Deva
Str. Mihai Viteazu, Bl. 40, Sc. 1, Ap. 1, Jud. Hunedoara
Tel/Fax: 0254-215.757
Mobil: 0749-128.882 / 0724-447.988 www.btsecurities.ro

• director sucursala și asimilați Brad, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• drujbist Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 

213244, orele 9-16.

• duljher Deva, 1 post, data limită 30.08, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.

• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 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 Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08 

Tel. 213244, orele 9-16.

• educatoare Deva, 1 post, data limită 1.09. 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 31.08. 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 șl reparații Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 5 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• electrician In construcții Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• falanțar Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

• fierar betonfat Deva, 2 posturi, data limită 
19.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• fierar betonlat Deva, 2 posturi, data limită 
26.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• fierar bttoiM Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• frigortfaritt 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.

• gatrlat 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 Deva, 1 post, data limită 
29.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• gestionar depozit Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• Inginer construcții civile, industriale și agricole 
Hunedoara, 1 post,data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• Inginer de cercetare în exploatări miniere 
Deva, 1 post data limită 20.08 Tel. 213244, orele 

9-16.

S3 SJlJjODJiLl
cu sediul în Călan str. Fumalistului, nr. 17/J, județul Hunedoara

♦
CV-urile pot fi

• inginer instalați pentru construcții Deva. 1 
post data limită 30.08 Tel. 213244, orele 9 -18

• inginer material rulant cale ferată Simeria, 1 
post, data limită 26.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inginer mecanic Hunedoara. 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• inginer producție Deva, 1 post, data limită 
29.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• inginer șef construcții Petroșani, 1 post, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• instalator apă, canal Deva, 2 posturi, data 
limită 19.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• instalator încălzire centrală și gaze Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• instalator încălzire centrală și gaze Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.

• încărcător descărcător Deva, 2 posturi, data 
limită 25.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

■ îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate Hunedoara, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate Hunedoara, 9 posturi, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• îngrijitor clădiri Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• îngrijitor farmacii, cabinete veterinare Lupeni, 
1 post, data limită 10.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic Deva, 1 post, data limită 
12.08. 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 
limită31.08,Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• lucrător comercial Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.08, bărbați. Tel. 213244, orele 9 -16.
• macaragiu Deva, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• macaragiu Skneria, 3 posturi, data limită 8.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• magaziner Deva, 1 post, data limită 25.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru montaj Hunedoara, 1 post, data limită 
20.08. Tel. 213244, orele 9-16.

• manlchlurist Brad, 1 post, data limită 31.08. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• manlchlurist Deva, 1 post, data limită 19.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiurtst Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.

• manipuiant mărfuri Hunedoara, 1 post data 
limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 -18
• mașinist la mașini mobile pentru transporturi 
Deva, 1 post data limită 3108 Tel. 213244, orele 
9-16
• mecanic apicol Orăștie, 1 post data limită 
20.08 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.

Astăzi, 13 august se împlinesc 7 ani de tristefe și dor de când moartea nemiloasă a răpit-o prematur dintre noi, pe cea care a fost o bună fiică, soră, cumnată, verișoară, nepoată
CAMELIA BUȘTEARecunoștință pentru cei ce și-o amintesc. Parastasul va avea loc duminică, 19 august, în localitatea Vețel. Vei rămâne veșnic vie în inimile noastre îndoliate.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia îndoliată

• montator subansamble Hunedoara. 10 
posturi, data limită30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

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

(9/9.08)

• muncitor necalificat în agricultură Hațeg, 32 
posturi, data iimită31.08, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat în industria confecțiilor 
Hunedoara. 3 posturi, aata limita 31.08. Tel. 
21324a. orele 9 -16.

• Sudori
• Strungari iHHCO UI Cili SCHUHLC

depuse la sediul societății sau trimise la fax 0254/731461, 
până la data de 24.08.2007.
Informații suplimentare la tel. 0254/731461, persoană de 
contact d-ra David Tatiana.

(1074331

NATURAL, CONTRA EJACULĂRII PRECOCE /J-
Prelungiți actul sexual cu capsulele Prematrol

ANUNȚ ANGAJARE
Societate comercială angajează

kM oraMonuU
cu atestat fi vechime pentru capete tractor: 

Volvo, Man, Mercedes.
Informații la tel.: 0254.236.250; 0747.055.503.

(106730)

“ Sulăi de cel puțin 10 ani de ejaculare precoce și pot spune că până 
la Prematrol nici rin Iratamenl nu a dai rezultate Mărturisesc că la 
început nu am avut încredere nici in Prematrol și că a fost cât pe ce să 
renunț, și la acest lialameii! După 2 luni de zile rezultatele au începui 
saapaiâ Am putut recunoaște rezultatele după a treia luna, atunci când 
actul sexual s-a prelnnyil atâl de mull încât partenera m--a rugat, 
p e 1111 u p r i m a d a I ă. :>â i nă o p i e s c.

(I DmihI. Hiicure'iH,

SOCIETATE 
COMERCIALĂ 

Angajează 
următoarele categorii 

de personal:

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
al servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
ungariei, cât șl in Județele Bihor, Timiș, Carag- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

- montatori
- operatori
- electrician

agent vânzări reclamă
Cerințe:

>

fi-/.- Ma

Cei interesați pot să 
trimită CV-uri la FAX: 

0254/235822 
sau e'mail 

ieptimluJaKauQanorom.ro

(107184)

e Abilități de comunicare;
e Experiență in vânzări;• Experiență operare calculator; 
e Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

LEGENDĂ AGENTEI

IMOBILIARE:

AO Evrilui

Al Prima lnv<*ț(

A2 Garant ConvulhiKj

A4 1 i<*v(a Nora

A/ Miin.i'.oii

tlitlf

A1O IiIi.kuI MuIIkoih

e experiența in relații cu publicul;
e persoană dinamică, cu concepție tinerească; 
e experiența In vânzări.

Oferim:• condiții de muncă Intr-un colectiv, dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu flx șl venituri In funcție de realizări.Dacâ oferta noastri v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mail: ovidiu.trufas@biformmedia.ro

Produsul Prematrol este un supliment 
alimentar fabricat în SUA, care oferă ajutor 
natural împotriva ejaculării precoce prin: 
- întârzierea ejaculării

Susținerea activității sexuale de lungă durată 
Satisfacție sexuală completă

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

de ingrediente, alese cu grijă in urma 
cercetărilor făcute în SUA pe o perioadă de 5 
arii. Produsul conține plante medicinale 
folosite pentru sprijinirea funcțiilor sexuale 
normale cum ar fl floarea Passlflora,. semințele 
Grlffonia SimpNcifolia sau fructele de 
Cistanche, cunoscută și sub numele de “Roit 
Cong-rong" din medicina tradițională 
chinezească.

Prețul unei cutii de Prematrol este 191 Ici 
(1,910.000 lei vechii.

Pentru mai multe informații accesați silful 
oficial: http://wAw.prcmatrol.ro sau sunați la 
numerele de telelei1

(8J17B)

0 cutie de Prematrol conține 60 de capsule, 
care trebuie administrat în felul umw: 
1 capsulă dimineața și 1 capsulă după amiază, 
pe nemâncate, cu un pahar de apă fără acid 
carbonic, pe o perioadă minimă de C2 luni 
continuu, astfel rezultatele obținute o să fie 
permanente, Prematrol nu crează dependență șL 
nu are efecte secundare.

Acest produs este un supliment abmeniar ș; se e Here

in DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe 
Calea ZarandijIuL Bl. 43, parter,

în HUNEDOARA cântați în farmacia LU-KA 
FARM te pe str, Nicolae Bălcescu. nr. 1 (în cadrul 
Policlinicii cu plată) și în farmacia MEDIGOM de 
pestr.GeorgeEnesc.i. nr.6(NONSTOP).

RRLAMt

http://www.btsecurities.ro
ieptimluJaKauQanorom.ro
mailto:ovidiu.trufas@biformmedia.ro
http://wAw.prcmatrol.ro
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K SCOBT Săptămâna Elvis Presley
! • Paradă Gay în Estonia. Sute de■ homosexuali au ieșit pe străzile capitaleiEstoniei, Talin, pentru a participa la Parada Gay. în paralel, un grup de protes- 
i tatari au mărșăluit pașnic, dar cu toate acestea polițiștii estoni au arestat un protestatar. In mod tradițional, țările baltice sunt mai puțin tolerante față de homosexuali decât cele din vest, iar violențele homofobice sunt mult mai dese.

■ Astăzi, la Memphis, 
încep evenimentele care 
marchează 30 de ani de 
la moartea Regelui.

i Euforie. Pe Stadionul Olimpic din Lausanne, zeci de mii de elvețieni s-au delectat, sâmbătă, la mega-concertul Rolling Stones. (Foto: epa)
' __________________

Memphis (MF) - Priscilla Presley, fosta soție a starului, și membri ai formației cântărețului vor participa la concertele comemorative din orașul american. De asemenea, Fundația Elvis Presley va organiza un concurs pentru a descoperi persoana cu cele mai multe asemănări cu „Regele”. Ceremonia, care se va desfășura miercuri la reședința din Memphis, va fi transmisă în direct de postul Elvis Radio. De asemenea, cu ocazia celei de-a 30-a comemorări, comercianții americani au scos la vânzare diverse produse legate de starul rock'n'roll. De asemenea, un pian alb Knabe, care s-a aflat în sala de muzică de la Graceland în perioada 1957-1969, va fi scos la licitație, prețul de
Astronauții au ieșit în spațiu

Un soț fidelHollywood (MF) - Chiar dacă este considerat unul dintre cei mai sexy bărbați de la Hollywood și chiar dacă a avut ca partenere de film numai actrițe una și una, Clive Owen nu este câtuși de puțin interesat de celebrele aventuri de pe platouri. El se poate lăuda că a lucrat alături de Angelina Jolie, Julia Roberts, Jennifer Aniston sau, mai nou, Monica Belucci și că i-a rămas permanent fidel soției sale.
Cutremur 
în SpaniaMadrid (MF) - Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 grade a fost resimțit duminică dimineața, în centrul, sudul și estul Spaniei, a anunțat institutul geografic național spaniol, citat de AFP. Epicentrul seismului produs la ora locală 9.47 (10.47, ora României) a fost situat la circa 100 de kilometri sud de Madrid.

* .■
Cape Canaveral (MF) - Doi dintre astronauții’ de pe naveta Endeavour au ieșit pentru prima dată în spațiu, pentru a monta un nou tronson al Stației Spațiale Internaționale dar și pentru a repara unul

M. Scorsese 
(Foto: EPA)

Distribuție 
amânată
Los Angeles (MF) -
Distribuția documen- 
tarului-concert al lui 
Martin Scorsese 
despre formația 
„Rolling Stones" a 
fost amânată cu 
șapte luni, până în 
aprilie anul viitor, a 
declarat casa de pro
ducție „Paramount 
Classics". O 
purtătoare de cuvânt • 
a specificat că stu
diourile Viacom au 
nevoie de mai mult 
timp pentru a 
pregăti campania 
promoțională a do
cumentarului „Shine 
a light", menționând 
că trupa este foarte 
ocupată cu turneul 
până la sfârșitul lui 
august.

Astronauții repară naveta
(Foto: EPA)

Leopardul de Aur" e japonez,11
■ Filmul „Ai No Yokan" 
al regizorului japonez 
Kobayashi a câștigat 
Festivalul de la Locarno.

i

i

Locamo (MF) - Filmul japonez a fost desemnat câștigător al competiției internaționale, în care s-a aflat și „Restul e tăcere” de Nae, Caranfil, de către un juriu prezidat de actrița IrÂne Jacob. Membrii juriului au considerat că această poveste despre dragoste nemărturisită, suferință și supraviețuire este „cea mai puternică estetic și cea mai originală” dintre cele 19 producții care au concurat anul acesta pentru prestigiosul Leopard de Aur.în competiția internațională a secțiunii de scurtmetraje Leopards of Tomorrow, Leopardul de Aur a fost obținut
Curioși. Patru tigrișori de la Grădina Zoologică din Cheongju (Coreea de Sud) privesc curioși la primii lor vizita tori. (Foto: EPA)

Sziget, la 4 milioane
Budapesta (MF) - Festivalul Sziget, care se desfășoară anual în Ungaria pe durata unei săptămâni, a atras peste patru milioane de vizitatori de la înființarea sa, în 1993, și până la ediția curentă, transmite MTI.Participantul care a marcat pragul de patru milioane, Ferenc Schmidt, din Kosice, Slovacia, a ajuns la festival joi, împreună cu soția sa. și a primit din partea organizatorilor un permis de intrare pe viață pentru

Bulevardul stelelor (Foto epa)

Elvis, o legendă vie (Foto: epa)pornire fiind de 250.000 de dolari. Symbolic Collection, compania care scoate la licitație instrumentul, a declarat însă că se așteaptă să-l vândă cu două milioane de dolari. Elvis Presley a decedat la Graceland, în 1977, la vârsta de 42 de ani.
dintre sistemele de orientare. Naveta spațială americană Endeavour s-a cuplat, sâmbătă, la Stația Spațială Internațională, însă NASA a anunțat că există unele probleme. Scutul termic a fost avariat 
de o bucată de gheață desprinsă în timpul lansării, într-o conferință de presă, un oficial de la NASA a declarat că experții studiază urmele lăsate de bucata de gheață pe învelișul exterior al navetei. Dacă defecțiunile sunt prea mari, astronauții vor fi nevo- 
iți să facă o ieșire, în spațiu pentru a le remedia.

Regizorul Masahiro Kabayashi, răsplătit cu Leopardul de Aur
(Fota: HA)de Adrian Sitaru cu „Valuri”, după cum a declarat pentru MEDIAFAX regizorul încă de vineri. Premiul, în valoare de

Amprente celebre, retrase
Los Angeles (MF) - Amprentele starurilor, printre care Charlton Heston, Frank Sinatra, Donna Reed, Clark Gable sau Cary Grant, vor fi depozitate într-un subsol controlat termic, până cel târziu în 2009. Autoritățile americane încearcă să convingă populația că proiectul de dezvoltare realizat în zona „Bule-

este născut?*Hab
zodia balanță, H pla 
narea, călătoriile și 

fracțiile. .

10.000 de franci elvețieni, i-a fost acordat de un juriu format din: Alia Arasoughly (cineast), Christopher Buchholz 
vardului Gloriei” este menit să ajute comunitatea. „Acest lucru este bun pentru noi, pentru că (amprentele - n.r.) trebuie refăcute”, a declarat Ana Martinez-Holler, vicepreședinte pe probleme media al Camerei de Comerț Hollywood. Martinez-Holler a adăugat că și trotuarul pe care au stat stelele necesită 

(actor și regizor). JnkkaȘ Pekka Laakso (directorul Festivalului de la Tampere, Finlanda), Lyes Salem (actor și^ regizor) și Andrea Staka (re-V gizor). Povestea din „Valuri” se desfășoară la mare, pe plajă, unde doi oameni sunt puși te situații limită. Un țigănuș este rugat de o mamă tală să aibă grijă de eofl^( său. Un tată și soț plicJB^t flirtează în mare cu acoS frumoasă străină, încercate să o învețe să înoate. însă-po- vestea ia un alt curs atunci când femeia dispare sub valuri. în distribuție se află Sergiu Costache, Karen Waffițg Bora Roberto, Adrian Til |Hp Clara Vodă. Vlad Vo3bR| Marcelo Cobzariu. Proiecaaiw câștigat un credit de I40WiK lei la concursul Centrului Național al Cinematografiei 2005._________

După 
două săptămâni de 
vreme rea, copiii din j 
China se bucură de 
razele soarelui.

(Foto. EPA)


