
în general timp însorit.

Dimineața La prânz Seara

Deținute la 
bisericaDeva (I.J.) - Un număr de 15 deținute de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Bârcea Mare au participat ieri la o slujbă dedicată Vinerii Mari, la Biserica Sfânta Treime. Ele au parte, săptămânal, bhiar în penitenciar de slujbe organizate de ritul baptist de la Deva, chiar dacă cele mai multe dintre ele fac parte din alte confesiuni. „Am făcut o .cerere la Penitenciar *;prin care am solicitat ca ' pe parcursul slujbei să participe deținutele care doresc. Ținem de peste trei ani legătura cu penitenciarul, iar deținutele se simt bine cu noi”, spune Lucia Mâr- za, participant. Slujba a fost oficiată de pastorul Timotei Rusu.
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Agricultorii câștigă mai mult, 
Agricultorii români au obținut anul trecut venitu® 
mari cu timp ce agricultorii irlandezi au cai 
mai p

- mai mult în 2006 fața de 200a ■

Cerșetorii, profit maxim
Concert 
la rege 
Hunedoara (M.S.) - 
Trupa de muzică 
medievală „Huniadi 
Cantores" din Hune
doara va susține luni, 
9 aprilie, un concert 
pentru familia regală 
în grădina Castelului 
de la Săvârșiri, grupul 
fiind unic în țară prin 
repertoriul, instru
mentele și costu
mația specifică, /p.3

Prime
Hunedoara (M.S.) - 
Minerii din Valea Jiu
lui și siderurgiștii din 
Hunedoara au primit, 
de Paști, prime con
form CCM. Siderur
giștii vor lucra în 
zilele de sărbătoare 
în secțiile cu foc con
tinuu, în timp ce 
minerii vor avea liber 
până marți.

■ Apropierea Paștelui 
le-a adus „profituri" 
generoase cerșetorilor 
hunedoreni.Deva (T.S.) - Dacă în urmă cu două zile cerșetorii care își făceau veacul prin zona bisericii câștigau între 300 și 500 

Creștinii din întreaga 
lume vor sărbători în 
această noapte învierea 
Domnului. Fie ca această 

(Sărbătoare a creștinătății 
șsă aducă tuturor liniște și 
lumină In suflet! /p.c 
^. .. ... . (Etto: Traian Mânui

de mii de lei vechi pe zi, ieri veniturile acestora au înregistrat creșteri exponențiale. Practic, un cerșetor care a acționat în zona bisericilor din Deva a câștigat în câteva ore aproximativ un milion de lei vechi! „A fost bine astăzi. Oamenii au venit și mi-au dat bani fără măcar să cer. Stau 

în fața bisericii, iar ei trec pe lângă mine și-mi dau bani. De Paște e mai bine decât de Crăciun. Lumea e mai darnică”, spune Mircea, Florin are 13 ani și cerșește de doi ani. Părinții lui nu au serviciu, iar el cerșește pentru a-i întreține. „Trebuie să le aduc bani pentru că sunt bolnavi. 

Sau cel puțin așa îmi spun ei. Astăzi a fost foarte bine. Am câștigat 600 de mii în două ore. Mi-am permis chiar să? mi iau un pachet de țigări și să beau o bere. Pentru că știu că voi avea ăia 300 de mii cu care să mă duc acasă fără ca tata să mă dea afară”, spune Florin.

V

W

Asistentă sanitară de sărbători
3

■ Sărbătorile pascale 
nu sunt prilej de odihnă 
pentru serviciile medi
cale de urgență.

Deva (I.J.) - în perioada Sărbătorilor Pascale, asistența medicală primară este asigurată prin centrele de permanență organizate la nivelul 

localităților Ilia, Simeria, Uri- cani, Gălan și prin serviciile de urgență din cadrul spitalelor din teritoriu, anunță ASP Hunedoara. în toate spitalele a fost stabilit graficul serviciilor de gardă pentru această perioadă, prin care se asigură asistență medicală zilnic, după programul obișnuit. Din cele 80 de farmacii aflate 

în contract cu CJAS, în fiecare zonă din județ este asigurat atât program non-stop cât și continuitate. La nivelul Serviciului de Ambulanță, asigurarea asistenței medicale va fi permanentă, 24 de ore din 24, cu asistenți medicali și șoferi de autosanitare, cu excepția localităților Ilia, Gălan, Hațeg și Lupeni. /p.5

Paștele mic
Deva (H.A.) - Există, în . tradiția populară, mai® multe “tipuri” de Paști. '*  Toată lumea a auzit de Paștele Cailor sau de Paștele mic. Ce reprezintă aceste expresii înainte de a avea un caracter peio-1 rativ este mai mult decât surprinzător, /p.5

PRIMĂRIA COMUNEI RIBITA

Tuturor șijw ca 
învie rj^ tâ retiasiM^noiJiaru^ 
Domnului dejcaqjfivem atâtqg^

Sărbătoarea Paftriui aduce fn nuflrtric ntmm
tnfigcare m npermța fi iubirea, Vă dorene ea 
momentul învierii lui Unu» xă vă găxeaxcă tnAcum, când Lumina Sfântă a 

învierii se pogoară peste 
r. sufletele tuturor, doresc 
S angajațlor primăriei, 

locuitorilor comunei, 
consilierilor, colabo- 

ratorilor, sărbători 
binecuvântate și 

'^Efiîmbelsuflate. sănătate 
MsTfe*  și realizări pe măsura 

aspirațiilor fiecăruia!

pace. Unific fi bucurie »uj 
cri drugi fi fie ea Lumina 
multă xănătatg fil fericire!
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i «îndemn Negocierile privind statutul Kosovo au intrat într-un stadiu „final și crucial", iar comunitatea internațională trebuie să accepte planul Națiunilor Unite pentru a avea pace și stabilitate în sud- estul Europei, afirmă emisarul american Frank Wisne. „Statele Unite cred că este momentul adecvat. Problema din Kosovo trebuie soluționată", a declarat Wisner.

Schimb de 
declarații

Au preluat 
controlul

Kabul (MF) - Peste 100 de talibani au preluat controlul asupra unui district izolat din provincia Zabul, situată în sudul Afganistanului, unde sunt mobilizați cu precădere militari români și afgani.
Declarații 
grave

Kiev (MF) - Coaliția prorusă aflată la conducere în Ucraina a oferit parlamentarilor din opoziție mai multe milioane de dolari sub formă de mită pentru a le obține sprijinul, a declarat Iu- lia Timoșenko. Mai mulți membri ai opoziției au fost victime ale u- nor amenințări sau au primit oferte de locuri de muncă, într-o inițiativă pentru obținerea u- nei majorități parlamentare de două treimi, a explicat Timoșenko. Timoșenko a declarat că cinci milioane de dolari au fost oferiți mai .mul- ,.A tor deputați din cadrul ? formațiunii sale, pentrua oferi sprijin Partidului Regiunilor, care intenționa să obțină 300 din cele 450 de locuri în Par-

B Premierul și președin
tele își cer să se abțină 
de la declarații care pot a- 
fecta imaginea României.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a solicitat, ieri, oamenilor politici în frunte cu președintele Tra- ian Băsescu să se abțină de la declarații care pot afecta imaginea României, menționând că Standard &amp; Poor's Ra- tings Services a revizuit în sens negativ perspectiva ra- tingului de țară al României.Premierul a mai spus că România va trebui să elabore-
Washington (MF) - 
Vicepreședintele a- 
merican Dick Cheney 
a apreciat ieri, că o 
retragere din Irak în 
cursul anului 2008, 
propusă de congres
menii democrați, ar 
încuraja Iranul în de
trimentul Pakistanului 
și Afganistanului. 
„Cred că un număr 
important de demo
crați, printre care și 
Nancy Pelosi (preșe
dintele Camerei Re
prezentanților) se 
opun ferm războiului 
(din Irak) și sunt gata 
să facă bagajele și să 
se alăture taberei în
vinșilor", a dedarat 

*£heney „Nu este . & 
“vdffi&doardSfcăk.

Este vorba de efortu
rile noastre în războ
iul împotriva teroris
mului. Acesta influ
ențează ceea ce se 
întâmplă în Iran, în 
timp ce noi încercăm 
să pretindem că ei 
nu dezvoltă arma
ment nudear", a 
adăugat el.

ze în scurt timp un plan foarte clar din perspectiva statutului său de stat membru UE, insistând asupra drepturilor, obligațiilor și intereselor țării în această calitate.„Va trebui în perioada următoare să ne gândim la un plan de acțiune prin care România să-și schimbe profilul și imaginea în sens pozitiv. Sigur că ar fi de dorit ca unii

5oameni politici în frunte cu președintele țării să înceteze să mai vorbească în felul în care o fac despre realitățile românești, pentru că, iată, ieri (joi - n.r.) am primit extrem de mâhnit vestea că a- genția Standard &amp; Poor's a diminuat ratingul de țară din cauza tulburărilor și tensiunilor politice care au durat la București o vreme mult prea îndelungată”, a declarat Tăriceanu.
Corupția e de vinăPreședintele Băsescu susține că premierul Tăriceanu trebuie să se abțină de la fap-te care afectează imaginea României și menționează în a- cest sens corupția la nivel înalt și modul netransparent de formare a noului Guvern, cu suspiciunea că în spatele lui s-ar afla importanți oameni de afaceri. Administrația Prezidențială a dat publicității, ieri, „un punct de vedere” referitor la declarațiile premierului Tăriceanu, care

Tăriceanu ți Băsescu dau vina unul pe altul (Foto: epa>a solicitat oamenilor politici în frunte cu președintele Băsescu să se abțină de la declarații care pot afecta imaginea României. „Primul-ministru trebuie să se abțină de la fapte care afectează imaginea României. Corupția la nivel înalt și modul netransparent în care a fost format actualul guvern, cu suspiciunea că în

spatele lui s-ar afla importanți oameni de afaceri și nu decizii politice transparente, sunt elemente care afecteazăimaginea și credibilitatea României și, din acest punct de vedere, responsabilitatea pri- mului-ministru este totală”,se arată în replica Administrației Prezidențiale la declarațiile premierului. c
Cerere către Osama ben Laden

Duba! (MF) - Armata islamică din Irak, una dintre principalele grupări sunnite din țară, cere liderului al-Qai- da, Osama ben Laden, să intervină pentru a suspenda activitățile filialei irakiene ale 
acestei rețele, potrivit unui site Intemet.„Cerem liderilor al-Qaida, în special șeicului Osama ben Laden, Allah să-l aibă în pace (...) să-și asume responsabilitatea pentru activitățile Organizației al-Qaida în Mesopota- mia”, scrie Armata islamică din Irak într-un comunicat

publicat pe Internet.Armata islamică a formulat o serie de critici dure la adresa rețelei al-Qaida din Irak, căreia îi reproșează în special asasinarea a peste 30 de membri ai altor grupări jihadiste sunnite, printre care Jaish al- Mudjahidin, Kataeb Thawrat Al-Ishrin și Ansar al-Sunna.Armata islamică, grupul care ar fi format din foști membri irakieni ai formațiunii Baas, s-a declarat, în octombrie 2006, pregătită să negocieze cu forțele americane, excluzând însă orice contact

cu autoritățile irakiene.Ea ceruse anterior ca Statele Unite să se angajeze să-și retragă trupele din Irak, să elibereze deținuții irakieni și arabi și să recunoască rezistența irakiană ca unic reprezentant legitim al poporului irakian.Liderii sunniți îi ceruseră lui ben Laden să nu recunoască filiala locală a rețelei al- Qaida, care controlează „statul islamic în Irak”, autopro- clamată și condusă de Abu Omar al-Baghdadi.

AtentatKabul (MF) - Trei civili și un polițist au fost uciși, ieri, în capitala afgană în urma unui atentat sinucigaș cu mașină- capcană comis în apropierea Parlamentului. Aii Shah Paktiawal, comandantul poliției criminaliste din Kabul, a declarat că atacatorul a murit și el în urma exploziei. Acesta este cel de-al treilea atentat sinucigaș comis în ultimele trei săptămâni în Kabul.
Se aflau în misiune de spionaj

Londra (MF) - Comandantul militarilor britanici capturați în Golful Persic recunoscuse într-un interviu acordat înainte de incidentul arestării că echipajul său avea sarcina colectării de informații despre forțele iraniene, relatează Sky News.Postul de televiziune Sky News îl intervievase pe căpitanul Chris Air în timpul unei misiuni de patrulare, cu cinci zile înainte de interceptarea și arestarea de către Paza de Coastă iraniană.Interviul nu a fost difuzat până în prezent pentru a nu pune în pericol viețile celor 15 militari deținuți la Teheran. însă captivii au fost eliberați și au ajuns în siguranță în Marea Britanie.Ministrul britanic al Apărării, Des Browne, a explicat că sarcina colectării de informații este una normală și importantă pentru securitatea militarilor.Fostul diplomat iranian Mehrdad Khonsa- ri a declarat că, dacă Teheranul ar fi știut acest lucru, l-ar fi utilizat ca argument pentru justificarea capturării și organizării , unui proces.în cursul interviului, realizat în apele teritoriale irakiene, căpitanul Air afirma că se afla într-o patrulă de intercepție, adică de verificare a navelor de pescuit. Operațiunea avea rolul; principal de investigare a traficului de armament și actelor de terorism, dar Chris Air admite că exista și scopul colectării de informații despre activitățile Iranului.Cei paisprezece militari britanici și căpitanul Chris Air au fost capturați la cinci zile după acordarea interviului, în timpul unei patrule de rutină.

Susținătorii premierului lanukovici continuă manifestațiile contra 
președintelui lușcenko (Foto: epa)

Proteste zilnice la Kiev c
Kiev (MF) - Susținătorii premierului ucrainean prorus Viktor lanukovici continuau ieri manifestațiile organizate ca reacție la dizolvarea Parlamentului de către președintele Viktor lușcenko.Protestele zilnice contra președintelui prooccidental, organizate în Piața Maidan,au început la ora locală 11.00, a anunțat Natal ia Dubețkaia, coordonatoarea manifestației. „Așteptăm 6.000 de manifes- tanți în Piața Maidan”, a a- dăugat ea.O altă manifestație a taberei proruse este prevăzută în

fața sediului Comisiei Electorale Centrale, care a început să pregătească alegerile anticipate.Aproximativ 200 de mani- festanți din regiunea Kherson (sud) s-au raliat protestelor din Piața Maidan, purtând drapeluri ale Partidului Regiunilor și steagul național. „Nu avem nevoie de alegeri anticipate”, se putea citi pe unul dintre afișe.Tabăra prorusă a sesizat Curtea Constituțională, care urmează să examineze validitatea decretului prezidențial de dizolvare a Parlamentului.
îngrijorare față de criza politică din România
■ Presa germană insistă 
asupra temerilor UE în 
legătură cu aplicarea 
reformelor românești.

București (MF) - Presa germană comentează criza politică din România, insistând a- supra temerilor Uniunii Europene în legătură cu aplicarea reformelor, relatează Deut- sche Welle.Atât cotidianul berlinez Die Welt, cât și Sueddeutsche Zei- tung din Munchen analizează critic componența noului ca

binet de la București, insistând asupra celei mai controversate decizii a premierului Tăriceanu și a noii sale coali7 ții, care constă în înlocuirea ministrului Justiției, Monică Macovei.Die Welt arată faptul că observatorii îl consideră pe candidatul propus de Tăriceanu la antipodul Monicăi Macovei, în privința reformării justiției. „Candidatul Iui Tăriceanu pentru portofoliul Justiției (...) trece drept antiteza predecesoarei sale. în timp ce Macovei și-a meritat respec

tul dobândit în special pe plan european pentru reformarea sistemului jsutiției, 
H-......................................... •..............
Temei'Ss UE gatetât cărora Effsid- 
aia va tace o treabă ăe mântuială 
& dowafef isferwfor att sunt 

nfnntfsneiate.
Die Welt

................................. Msuccesorul ei mizează pe înnoiri (...) care nu se orientează în funcție de dorința de a mulțumi Bruxelles-ul”, se poate citi în cotidian.Articolul subliniază și dis

crepanța dintre susținerea de care beneficiază noul cabinet în Parlament și sondajele de opinie care care arată „rezultatele de vis” ale Partidului Democrat, acestea contrastând cu analizele ce anunțăl „un viitor cenușiu pentru liberali”.Cotidianul conservator consemnează că „noii alianțe PNL-UDMR (tolerate de PSD) îi lipsește complet viziunea politică postaderare, unii miniștri recunoscându-și, încă dinainte de preluarea funcției, competența limitată”.
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Menestreli la curtea regelui• ZImb Sănătății. Ziua Mondială a Sănătății a fost sărbătorită ieri și la Deva. Cu această ocazie ASP Hunedoara a făcut cunoscut faptul că, la 15 iunie, va intraîn vigoare Regulamentul Sanitar Internațional revizuit, în care se cere aplicarea ^niversală a principiului protejării oamenilor față de răspândirea bolilor. (I.J.)
• Vacanță. Elevii intră, de astăzi, în vacanța de Paște. Vacanța se va termina pe 15 aprilie, iar cursurile încep luni, 16 aprilie. Studenții nu vor avea vacanță, ci doar zile libere, în funcție de decizia senatelor. Unele universități dau liber atât vineri, cât și luni și marți, urmând ca aceste zile să fie recuperate. (S.B.)

Luați lumină 
pentru suflet!

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

e apropiem cu smerenie de
ISfânta Noapte a învierii,. Mergeți și 

luați lumină și lăsați-o să vă coboare în 
suflet. Păstrați-o acolo și rugați-vă Celui de 
Sus să vă ofere acest strop de lumină drept 
călăuză'pentru zilele întunecate care vor 
urma. Căutați iertarea și... iertați! Nu vă fie 

Aștearnă să recunoașteți că ați greșit. Și asta 
Wpentru că, peste fiecare dintre noi, vine 

noaptea în care orgoliile trebuie aruncate 
în neant. încercați ca în Noaptea Sfântă a 
învierii să renașteți din nou. Mai buni, mai 
curați, mai înțelegători. Măcar în aceste 
trei zile, iubiți-vă aproapele ca pe voi 
înșivă și încercați să ajungeți spre... 
lumină.

■ „Huniadi Cantores" 
va susține un concert 
pentru familia regală, 
la Săvârșin.

Hunedoara (M.S.) - Grupul de muzică medievală „Huniadi Cantores” din municipiul Hunedoara va susține luni, 9 aprilie, un concert pentru familia regală în grădina Castelului de la Săvârșin. Una dintre cele 20 de lucrări aparține chiar menestrelului Tin- odi Sebestyen, care a trăit la Castelul Corvinilor din Hunedoara în perioada anilor 1500. „Suntem onorați că am fost invitați să susținem primul nostru concert în fața Majes- tăților Lor. Spectacolul nostru include și o parte dintre legendele Castelului Corvinilor, pe care dorim să-l promovăm în recitalurile noastre”, afirma conducătorul trupei, Mir- cea Goian, cunoscut pentru implicarea sa în evenimente culturale legate de monumentul istoric din Hunedoara.Grupul folosește instrumente construite după mode-
„Iepurașul desenează!"

Minunea învierii să vă fie călăuză 
spre Dumnezeu. Și să vă bucurați 
r țcă aveți șansa de a fi mai buni. Și de a 

ierta.

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara; 

(Cabinet medical doctor Răceanti Ileana, din Hunedoara;

Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L.. din 

Hunedoara;

Coffee „Snack Savoya", din Deva;

Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter;

Cabinet medical „Șsnei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune-

■ La redacția „CL" a 
avut loc premierea 
copiilor care au primit 
mai multe voturi.

Sanda Bocaniciu______________
sanda, boc an ic iu ginta mim edia.ro

Deva - De Iepuraș, „Cuvântul Liber” și www.huon.ro au oferit posibilitatea copiilor de la grădiniță precum și elevilor din clasele V-VIII să-și exprime bucuria Sfintelor sărbători de Paște prin desen. Toate desenele sosite la redacția noastră au trecut prin sistemul de vot pe site. în urma votului au fost desemnați câștigătorii: Premiul I - Cristina Voica - Școala „Andrei Șaguna” Deva (20,2%); Premiul II - Flavius
Siderurgiștii lucrează, 
minerii sunt liberi

I doara;

CM Stomatologic, doctor RâjmiJS Loredana, din Hune

doara,

str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 

din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;

C M. Stomatologic, doctor ££lad Cristina, din Hune

doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

■ Siderurgiștii și mine
rii din Valea Jiului au 
beneficiat și de câte o 
primă de Paști.

Hunedoara (M.S.) - Siderurgiștii de la Mittal Steel Hunedoara vor lucra în zilele de Paști în acele secții în care producția de oțel și laminate nu poate fi oprită, a declarat vicepreședintele Sindicatului Siderurgistul, Dorin Redin-
Premii pentru abonații "Cuvântul liber"

j ■ Cuvântul Liber a
i „împărțit" premii abo-i naților participanți la
i concursul dedicat lor.i Deva (M.Ș.) - Bucuria Paș- i telui a venit odată cu cea a i premierii a 5 dintre aceștia, i Dna Fruja Valeria (Hune- i doara) va găti de acum încolo foarte ușor pe un GRILL electric, dl Ancuța Ioan (Hunedoara) s-a ales cu uni TENSIOMETRU, iar dl Șeitan Dumitru și dna Aron Florentina, ambii din Hunedoara, au câștigat câte 50 RON. Dna Balaș Marioara

Coperta DVD-ului grupului de muzică medievală (Foto cl)Iul celor din perioada medievală, corzile acestora fiind
Barbu- Grădinița Nr.4 Deva (15%); Premiul III - Andreea Bobora - Colegiul Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara (12,1%); Mențiuni - Denisa Toma - Grădinița Nr.4 Deva (8,4%) și Adina Tirinescu - Școala „Andrei Șaguna” Deva (7,1%).
Două sute de desenePremianții au sosit, ieri, la sediul redacției „Cuvântul Liber”, însoțiți de părinți și de dascălii îndrumători: educatoarea Daniela Iosif, institutor Gabriela Berbeceanu (Grădinița Nr.4 Deva) și profesoara Maria Brusturean (Școala „Andrei Șaguna” Deva), pentru festivitatea de premiere. Concursul lansat de ziarul nostru s-a bucurat de o participare impresionantă a copii- 

ciuc. Cu ocazia Sărbătorilor de Paște, cei 1850 de angajați ai combinatului siderurgic au beneficiat de o primă de 120 de lei. Minerii din Valea Jiului vor fi liberi în prima zi de Paște, pentru sâmbătă, duminică și luni fiind întocmit un program de permanență cu echipe de întreținere. Cei peste 14.000 de angajați ai CNH Petroșani au primit, de Paște, un bonus la salariu în valoare de 400 lei.
este așteptată la redacție pentru a-și ridica premiul constând într-o COMBINĂ FRIGORIFICĂ.Soțul dnei Aron Florentina, dl Aron Marius, consideră că acei 50 ron vor face mai mult bine unor copii care chiar au nevoie de ei. Este un gest frumos, demn de o Vinere Mare! Copiii Orfelinatului din Hunedoara, cărora dl Aron dorește să le doneze banii, vor primi, cu siguranță, acest act de caritate, cu sufletul deschis. Vom reveni în edițiile următoare cu un articol mai detaliat despre acest gest minunat. 

realizate din intestine de oaie trase în argint. în ceea ce

Câștigătorii concursului .Iepurașul desenează!" (Foto: cl)lor și elevilor din unitățile școlare hunedorene. La redacție au sosit peste 200 de
Accident de muncă

Petroșani (M.T.) - Un bărbat de 37 de ani, din Petroșani, și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o scară, de la o înălțime de aproximativ cinci metri. Marian B. locuia în Petroșani și era angajat al unei societăți comerciale din Petrila. în timp ce verifica lucrările executate la birourile societății s-a urcat pe o scară din lemn, improvizată, care s-a rupt, și

Valeria Fruja, Elena Șeitan și Aurel AncuțaSărbătorile au menirea să apropie sufletește oamenii. Ne bucurăm să constatăm că mai există persoane care se gândesc și la semenii lor mai 

privește percuția, aceasta este asigurată, printre altele, de o bolla, care este un instrument format dintr-o bășică de porc în care se află boabe de fasole, totul fiind prins pe un băț ce are la capăt trei clopoței. în perioada următoare, artiștii vor mai fi achiziționa o vil- huela (strămoș al chitarei clasice) și o viola da gamba (instrument similar violoncelului de astăzi).Membrii trupei poartă costume medievale create de artistul plastic Constantin Zgâmbău, după volumul „Istoria Costumului”, cusute în atelierul de croitorie al unei firme din municipiul Hunedoara. „Huniadi Cantores” a fost înființată în decembrie 2006, la ideea lui Mircea Goian, care și conduce grupul. Membrii acestuia repetă de trei ori pe săptămână, inclusiv duminica. Grupul a terminat filmările pentru un DVD care va apărea pe piață imediat după lansarea oficială a trupei, pe data de 27 aprilie, la Castelul Corvinilor din Hunedoara.

desene de Paște. Mulțumim colaboratorilor noștri și le dorim un Paște Fericit!

a căzut pe spate de la înălțime.Colegii bărbatului au solicitat ajutorul para- medicilor însă a fost prea târziu. Căzătura i-a fost fatală. în cauză cercetările au fost preluate și sunt continuate de către reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Petroșani și ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani.

puțin norocoși. Liniște sufletească, belșug și lumină să vă aducă Sărbătoarea învierii Domnului! Cu CL, Sărbătorile nu pot fi decât fericite!

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
edia.ro
http://www.huon.ro
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Ziua Montfală a Sănătății
1749 - Domnitorul Constantin Mavrocordat a 
hotărât abolirea iobăqiei în Moldova.

1795 - A apărut „Aritmetica", 
prima carte românească de 
matematică.
1831- S-a născut Carol 1 (foto), 
reqe al României (1881-1914).
1931 - S-a născut actorul 
Amza Pellea (m. 1983).
1939 - S-a născut regizorul și 

producătorul american de film Francis Ford Coppola.
1954 - S-a născut Jackie Chan, actor de filme cu 
arte marțiale.
2003 - Trupele americane ocupă Bagdadul. Regimul 
lui Saddam Hussein se prăbușește două zile mai 
târziu.

î

i

Prognoza pentru astăziCer parțial noros. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer parțial noros. Maxima va fi de 15°C, iar minima de 1°C.
Luni. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 17°C. Minima va fi de 2°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox_____
Prohodul (înmormântarea Domnului). Sf. Mc. Caliopie; 

Sf. Ier. Gheorghe al Mitilenei.
L

Calendar Romano-Catolic_________________
Sâmbăta Sfântă. Sf. loan Baptist de la Salle, pr.

Calendar Greco-Catolic
Sfânta și Marea Sâmbătă (Isus în mormânt). Ss. Gheor- 
ghe, ap. și Caliopiu, m.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică
Pentru perioada 06.-10.04.2007 nu sunt întreruperi 
programate în furnizarea energiei electrice.

Gaz
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile nu vsi fi întreruptă.

Cozonac cu nucă
Ingrediente: 1/2 kg făină, 5 ouă, 375 g zahăr, 40 g 
drojdie, 1 pahar lapte, 1 lingură rom, un vârf de cu
țit sare, vanilie, coajă de lămâie, 200 g nuci, 300 g 
unt.
Mod de preparare: drojdia se amestecă cu făina și 
zahărul și se lasă să crească o oră. Când aluatul este 
crescut, se adaugă ouăle, sarea, romul, vanilia și 
coaja de lămâie. Se amestecă totul și se frământă. 
Pe planșeta presărată cu făină se întinde o foaie din 
aluat de 1,5 cm, care se unge cu untul frecat 
spumă. Peste stratul de unt, se presară, pe toată 
foaia, nucile trecute prin țnașină. Se înfășoară foaia, 
formând un sul.

Soluția integramei din numărul precedent: V-S-Z-N - NEPĂSĂTOR - DURI - ORE

- IEPURI - OP - RIT - RECE - ZEL - VIS - D - 0 - ALES - CE - RO - ARIDA - COTI -

ORB - AHA - GAIȚA - ECRAN - EN - ALAI - ARAC - IR - LU - ILIC
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spartei

► V
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prinți 
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► V

►
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Soare 
auus

Cămașă 
populară

Wcfo 
desert 
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Ou
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în exces
Păzește 

via

► Bate 
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►

r*-
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?

•

Cei care 
Botează 

Implorare ►
V

r*-

Ciocan
9reu , 

A lectura ►

!
Berbec

V-ați propus să faceți schimbări în casă, spre bucuria celor 
mici. Puteți să vă ocupați de afaceri, pentru că sunt șanse 
să câștigați bine.

Taur

După a perioadă mai nefavorabilă pe plan sentimental, 
situația se îmbunătățește pe neașteptate. După-amiaa| 
reușiți să vă afirmați. fi
Gemeni

Vă este imposibil să respectați programul stabilit anterior, 
dar nu este cazul să vă îngrijorați. Schimbările sunt de 
bun augur.

Rac

Intenționați să organizați o petrecere. Vă cuprinde febra 
pregătirilor și agitația din casă începe să vă irite foarte mult. 
Păstrați-vă calmul.

Leu

Dimineață sunteți nevoit să faceți mai multe drumuri scurte 
în interes familial. Puteți să fiți mai optimist, vă veți des
curca repede și bine.

Fecioară

Cu toate că sunteți hotărât să st-_ți mai mult cu familia, o 
situație neprevăzută vă obligă să plecați de acasă. Faceți 
cunoștință cu cineva important.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 12 martie - S aprilie, Cuvântul Liber f 
vrea să continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te ! 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte- I 
gramele apărute în această perioadă, realizează I 
o colecție și trimite-o alături de talonul comple- j 
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, j 
nr. 37A. sau la OP1, CP 3, Deva, sau depime-o j 
ti culSe spedaie Cuvârmâ fcer, până în 19 aprfle. I

IU 2B AHUUE, CWAMTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

I 
I

1
........................ Tel.......................  
Localitatea .................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14. la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:30 Cu Tippi în jurul
9 lumii (ep. 4, aventuri, 

Franța, 2003) 
8:00 La Zoo (doc. Aus

tralia, 2003)
8:10 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
8:55 Formula 1. Calificări 

Malayesia 
10:10 Desene animate.

Aventurile oului de 
Paști 

11:45 Cinemaniaai 
12:15 Cartea europeană.

Club 27 
12:45 De la Cruce la înviere 
14:00 Jurnalul TVR 
14:20 Pocchio (poveste,

Franța/Germania/ltalia) 
16:15 Drumul spre Helsinki. 

H Turneul de promovare 
a reprezentanților 
României la cel mai 
mare concurs muzical 
European.

17:00 La poliție sau la 
El mănăstire (s, comedie, 

Franța, 2005)
18:00 Teleenadopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo.

20:10 Surprize, surprize...
Anul 9... Partea I.
Prezintă Andreea 
Marin Bănică 

21:50 Jurnalul TVR 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a 
23:10 Viața și vremurile lui 

lisus (partea a ll-a) 
(doc. SUA, 2000) 

23:30 Lumină din lumină.
Ediție specială, 
învierea Domnului 
Transmisiune directă 
de la Catedrala 
Patriarhală din 
București 

1XM) La masa de Paști 
2:10 Jurnalul TVR

(reluare).
Sport Meteo 

3X30 Povestea vieții mele 
<3 (film,

reluare)
535 De la Cruce la înviere 

(reluare)
640 Teleshopping

»*  '• *■  ' 4»'**C** ‘

6X30 Leii abi și 
problemele negre 
(desene animate)

7:00 Prăjiturică 
(desene animate)

8:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

10:15 Gemenele top model
8 (comedie, SUA, 1999). 

Cu: Ashley Olsen, 
Mary-Kate Olsen, 
Elise Main.
R.: Barbara Daoust 

11:15 ProMotor 
12:15 Campionii - Magazin

Champions League 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:15 lisus din Nazareth (ep.

S5 ultimul, Italia/Marea 
Britanie, 1977). Cu: 
Robert Powell, Anne 
Bancroft, Laurence 
Olivier, Christopher 
Plummer, Anthony 
Quinn. R.: Franco Ze- 
ffirelli

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

20:45 Teiminalul
Ii (comedie/dramă, 

Statele Unite ale 
Americii, 2004). 
în distribuție: 
Tom Hanks, 
Catherine Zeta-Jones, 
Stanley Tucci. 
Regia: 
Steven Spielberg 

2330 Slujba de înviere 
0:15 Bun venit In

• Collinwood 
(comedie/crimă, 
Statele Unite ale 
Americii, 2002). 
în distribuție: 
William H. Macy, 
Isaiah Washington, 
Sam Rockwell, 
Michael Jeter. 
Regia: Anthony Russo, 
Joe Russo

2:15 Terminalul
B(film, reluare)

445 lisus (fin Nazareth
O (film, reluare)

, î ;
< i

*

i* va ;»»•*>.

» »y v » m i

6:30 Odiseea (film, r)
830 în gura presei 
9:30 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervă 
10:30 Familia Grubb (serial 

0 comedie, SUA, 2002).
Cu: Dennis C. Alpert 

11:00 Desene animate: Ani- 
max: Căpitanul Scariet; 
Proiectul G.e.elCe:r.

12:00 Desene animate: Jetix: 
Copiii de la 402; 
Prințesa Sissi

13:00 Știri 
13:15 Felicia 
14:00 Maria, mama lui lisus

3 (dramă, SUA, 1999). 
Cu: Christian Bale, 
Pernilla August, Merin
da Kinnamon, David 
Threfall, Geraldine 
Chaplin. R.: Kevin Con- 
nor

15:45 Mama vitregă (dramă, 
13 SUA 1998). Cu: Julia 

Roberts, Susan Saran- 
don, Ed Harris, Jena 
Malone. R.: Chris 
Columbus

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator

ț

Balanță

S-ar putea să aveți musafiri din altă localitate și să nu mai 
puteți pleca la o petrecere cu prietenii. Nu vă arătați 
nemulțumirea față de oaspeți.

Scorpion

Dimineață sunteți nevoit să faceți cumpărături neprevăzute, 
dar bine primite de familie. După-amiază s-ar putea să vă 
schimbați programul.

Săgetător

Este o zi favorabilă planurilor de viitor. Puteți să vă ded' a 
câți unor noi activități, mai ales în domeniul social. Spr<_l’ 
seară vă simțiți foarte bine.

Capricorn

Deși aveți mult de alergat, vă sfătuim să nu vă neglijați 
sănătatea. S-ar putea să faceți schimbări prin casă, ceea 
ce vă îmbunătățește viața.

Vărsător

Nu pierdeți vremea! Aveți o zi foarte încărcată. Dimineață 
sunteți nevoit să faceți cheltuieli neprevăzute. Partenerul 
de viață vă apreciază inițiativa. ,

Pești

Vă sfătuim să vă concentrați asupra problemelor de fa
milie, chiar dacă vă preocupă foarte mult viitorul profe
sional. Puteți să vă ascultați intuiția.

n. - f. t k Vjx • vt# ’

; ;- > * >

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Duelul 
pasiunilor (r) 9:00 Un medic în 
familie (s) 11:00 SOS, viața 
mea! (s) 13:30 O zi în Paradis 
(comedie romantică, Argenti
na, 2003) 15:30 Duelul pasiu
nilor (s) 17:30 Poveștiri ade
vărate 1830 Betty cea urâtă

8:00 Fata din viitor (s) 8:30 
Megatehnicus 9:00 Arta 
supraviețuirii (r) 930 Natură 
și aventură (r) 10:00 D'ale Iu' 
Mitică (r) 11XX) Zestrea româ
nilor 1130 Bazar (r) 12X30 EU- 
Ro Case (r) 1230 Lumea azi 
13:00 Arena leilor (r) 14:00 
Miracole (s) 15:00 Via sacra 
16:00 Bazar (r) 16:30 Auto- (s) 1930 Rebelde (s) 20:30 0 
strada TVR 18:00 Jurnal re
gional 1830 Verdict: crimă! (s) 
1930 Mistere și mituri ale sec. 
al XX-lea (doc.) 20XX) Unitatea 
specială 2 (s, SUA 2001) 21XX) 
Ora de știri 2145 Sfântul Petru 
(dramă, lt./Sp./ UK, 2005) 
23:40 Ferestre spre cer 1:00 
Tonomatul DP2. Ediție specială 
230 Unitatea specială 2 (s, r) 
325 Verdict: crimă! (s, r) 4:15 
Bugetul meu (r) 445 Tradiție 
și meșteșug (r)

scrisoare pentru tine (divertis
ment) 23:15 Martori în vremea 
lui lisus (partea I) (doc.) 23:50 
Slujba de înviere 0:05 Martori 
în vremea lui lisus (partea a 
ll-a) (doc.) 1:00 Concert Mi
chael Bolton, București 2005 
2:15 SOS, viața mea! (s)

10:00 Dragul nostru Charly (s) 
11XX) Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995) 11:30 Agenția de 

. turism 12:00 Ghem, set și 
meci (s) 13:00 Tibanu’ 1330 
Pet Zone 14:00 Nebunia de 
la miezul nopții (corn.) 16:00 
Poză la minut (s) 1630 Mal- 
colm și Eddie (s) 17X30 Fotbal: 
FC Argeș - Rapid (live) 19X30 
Știri Național TV 20:00 Țara

2030 Cavalerii mesei
Ei rotunde (istoric/dramă, ; 

SUA, 1995). Cu: Sean 
Connery, Richard Gere, 
JuIraOmwid,

20:15 Ioana d'Arc 22:15 
Revelația (thriller, Anglia, 
2001) 030 în căutarea fiului 

(dramă)

Zucher.
Un film romantic 
despre dragoste, 
onoare, trădare și pasi
une, în legendarul 
regat al Camelotului. 
Legenda regelui Arthur 
și a cavalerilor Mesei 
Rotunde renaște în 
acest film fiind abor- 8 
dată într-o nouă vi
ziune. Dragostea lui 
Lancelot pentru lady 
Guinevre îi întunecă 
judecata, dar îi 
pecetluiește credința 
față de regele Arthur. j 

2345 Sk£» de înviere
0B Lege și ordine: Briga- i 

da spedală (serial, 
pofifist SUA 1999)

130 Mama vitregă (film, r)

800 Quizzit - emisiune inter
activă 900 Copiii de la 402 (d. 
a.) 9:30 Sport, dietă și o 
vedetă 10:00 Imobiliare Blitz 
11:00 Autoforum 11:40 Tele 
RON 13:00 Camera de râs 
13:15 Interviurile Cristinei 
Țopescu 14:15 S.O.S. Salvați- 
mi casa (r) 15:15 Nuntă în 48 
de ore (r) 16:30 Schimb de 
mame (r) 18:00 Focus 19:30 
Monder" (r) 20:00 Megastar 
- live 2400 Viața e frumoasă ) 
(comedie/dramă, Italia, 1997). 
Cu Roberto Benigni 230 Sun- 
set Beach (s) 430 Sport, dietă 
și o vedetă (r) 5:00 Imobiliare 
Blitz (r)

06.30-07.00 Observator1
1630-16.45 Știri locale “

10:15 Filmul lui Clifford (ani
mație, SUA, 2004). 1130 Spu
ne da (comedie, Spania,
2004) . 13:10 Tipu1 de la cablu 
(comedie, SUA, 1996). 14:45 
Micuții infractori (aventuri, 
SUA, 2004). 16:15 Annapolis 
(dramă, SUA, 2006). 18:00 Cel 
mai faimos joc (biografic, SUA,
2005) . 20:00 Spărgătorii de nunți 
(comedie, SUA, 2005). 22:00 
Closer - Ispita (dramă, SUA, 
2004). 23:45 Răpire de per
soană (thriller, SUA, 2004). 
1:20 Treisprezece (dramă, 
SUA, 2003).

12:00 Realitatea de la 12:00
13:10 Money Express 15:20

8 Fabrica 16:00 Realitatea de la 
16:00 16:30 3 x 3 17X» Rea
litatea de la 17:00 17X35 3 x
3 18:00 Realitatea de la 18:00 
1845 Jurnal sport 19:15 Ediție 

i specială 20:00 Realitatea de
la 20 ) 20:10 Euroscepiici, 
cu Adrian Ursu 22XX) Reali
tatea de la 22:00 2230 
Părerea mea 23X10 Realitatea 
de la 23:00 23:15 Jurnal de 
mare audiență 24XX) Reali
tatea de la 24:00 j

10:15 Fetițele Powerpuff (r) 
10:45 Taz-Mania (r) 11:15 
Entertainment News (r) 1130 
Descoperă România 12:00 
Entertainment News (r) 12:15 
Veronica (film, r) 14:15 Jake, 
specialistul în relații (r) 14:45 
Smallville (r) 15:45 Verdict: 
Crimă! 16:45 Trandafirul gal
ben (acțiune, România, 1982) 
1900 Dragoste, sex și carieră 
(s) 2000 Entertainment News 
2020 Point Pleasant (s) 2130 
în ring cu Rocky 2300 Ultimul 
metrou (ckamă, Franța, 1980)

7:30 Dreptul la sănătate (r) 
9:05 Top Fan X (r) 10:00 La 
limită. Autoshow 1030 Pop X 
Port (doc.) 11:00 CN de fotbal 
în sală 12:30 Documentar Ci
nema 13:00 Fan X 14:00 Des- s 
tinații la cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 14:30 ) 
Pasul Fortunei (r) 16:00 Esen- 
tze 17:00 High Life (r) 18:00 
Briefing. Retrospectiva săp
tămânii 19XX) Serenadă pen
tru etajul XII (comedie roman
tică, România, 1976) 20:30 
Binecuvântată fii, închisoare 
(dramă, România, 2002) 
2230 Trenul vieții (r) 030 
Calea europeană (reluare)

11.*00  Motociclete americane 
12X30 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 13X30 Dependenți de 
cascadorii 14:00 Regii con
strucțiilor: Hallandas 15:00 
Vânătorii de mituri 16:00 
Brainiac 17:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 18:00 Jocurile 
video, pasiune și industrie 
19XJ0 Automobile americane 
recondiționate 2(k00 Salvarea 
orașului New Orieans 21XX) O 
pradă mortală 22:00 Vinovat 
sau nevinovat? 23X30 Povești 
medicale uimitoare: Cuțitul 
vindecător 24XX) La un pas de 
moarte: Coșmar în canion 
1X30 Fenomene strana
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Pastele Cailor5
■ Paștele Cailor este 
sărbătoarea când caii, 
pentru o singură oră, 
se opresc din rumegat.

Hannelore AcArnulesei

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

V

rt
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Rubrica realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângâ QUASAR), tel.: 
221277.

HUNEDOARA

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.®-» 748080.

DEVA
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Amplasarea radarelor în data de 07.04.2007:
- DN 7- Leșnic - Ilia - Tătărăști;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea radarelor în data de 08,04.2007:
- DN 7: Vețel -lila - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea radarelor fa data de 09.04.2007:
- DN 7: Zam - lila - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea radarelor fa data de 10.04.2007:
- DN 66: Băc.a - Călan;
- DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

SUDOKU
Reguli: ÎNCEPĂTORI
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7 4 5 8 6 1
9 4
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dinainte. 3 6 4
Acestea tre
buie com-

8 3 9 1
pietate cu 8 5 7
cifrele lipsă, 
în așa fel 7 6
încât fiecare 
număr să

2 5 4 6 1 3
4 6 8 2 7figureze o
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AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1

4 6 7 5
2 8la 9 trebuie 6 7 4

să figureze 
o singură 2 Zi.. 6

9 8 3 1 6dată atât pe
rândurile 
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verticale ale

6 8 3 1 2
2 7 1

celor nouă 
blocuri luate 3 5 6 ta

- 00

împreună. 6 9 5

începători

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

Avansați

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

Deva - Paștele cailor există, în tradiția populară, expresia nu avea sensul peiorativ pe care l-a căpătat astăzi. Paștele cailor se spune că sunt întotdeauna în joia din a șaptea săptămână de după Paști, când se crede că, pentru un singur ceas, și numai în a- ceastă zi, în fiecare an, caii se satură de păscut. Sărbătoarea mai poartă și numele de „Ispas” și se pare că vine de la o veche poveste care spune că Maica Domnului, căutând să găsească un loc pentru a-1 naște pe Iisus, a poposit, obosită, într-un grajd cu cai. Caii, însă, toată noaptea au nechezat și au tropotit, iar Maria nu s-a putut odihni. Așa că, femeia a plecat așa

obosită cum era, dar a spus cailor înainte de a ieși din grajd ca în veci să nu se oprească din rumegat, numai o singură dată pe an, la Ispas, și atunci doar un singur ceas. Se spune că de atunci caii nu s-au mai oprit din mâncat numai la... Paștele Cailor. Se pare că în vechime era o zi a Soroacelor.
Paștele micA doua duminică după Paște, în duminica Tomii, în popor se crede că este Paștele mic sau Mătcălăul. în această zi există obiceiul, prin unele părți, ca tinerii să se „lege frați”. Aceasta se poate face „pe sânge”, „pe pai”, „pe datul mâinilor” sau „pe păr”. La „frăția” „pe păr” cei doi, care vor să devină frați sau surate, îngroapă câte un fir de păr, pe care și-l smulg din cap, într- un loc știut numai de ei doi.în .aceeași zi, în duminica Tomii, se spune că este și Paștele Blajinilor sau al Roh-

Sărbători în uniformă
Deva (M.T.) - Polițiștii și jandarmii hunedoreni vor fi la datorie de Paște. Aproximativ 662 polițiști, aparținând diferitelor structuri operative vor asigura liniștea și ordinea publică pe tot parcursul zilelor de sărbătoare. Serviciul Poliției Rutiere va acționa cu un efectiv de 154 polițiști, cu precădere în zona lăcașelor de cult, în scopul asigurării fluenței traficului rutier, pentru prevenirea comiterii de accidente sau blocaje. De asemenea, vor lua măsurile dispuse pentru asigurarea unui trafic fluent și în deplină siguranță pe DN

7, tronsonul Orăștie - Deva - Ilia - Zam și DN 66, tronsonul Simeria Veche - Călan - Hațeg - Petroșani. Pentru prevenirea producerii oricărei tulburări a ordinii publice, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara asigură pe toată această perioadă echipe de intervenție în municipiile Deva și Petroșani. O atenție deosebită, în această perioadă, va fi acordată, de către jandarmi, zonelor turistice Straja, Parâng, zona masivului Retezat și stațiunea balneară Geoa- giu-Băi, unde se preconizează un aflux mare de turiști.

Paștele cailor chiar există (Foto: cl)manilor. Blajinii sunt un popor care trăiesc departe pe un ostrov pe unde trece Apa Sâmbetei sau chiar sub pământ, lângă răi. Ei ar fi cei care, atunci când Moise a despărțit Marea Roșie să treacă evreii, n-au mai apucat să iasă. Aceștia sunt niște oa

meni foarte evlavioși și, evident, blajini. Rohmanii se întâlnesc cu femeile lor numai o dată pe an, de Paște. Numai că, ei, neștiind să calculeze când cade acesta, femeile lor aruncau coji de ouă roșii în râuri pentru a le da de veste că e Paștele.
Recompensa stimuleazăDeva (S.B.) - în procesul educativ, psihologii recomandă ca aplicații extrem de eficiente activitățile or- anizate de sărbători, pentru că atunci când cei mici știu că vor fi recompensați se vor integra bine în acțiuni educative. în copilărie se insistă pe învățământul personalizat - adaptat la particularitățile fizice și psihice ale fiecărui copil. Totodată dascălii caută și ca achizițiile făcute în școală să-i fie de folos. Ceea ce-și însușește copilul ca să-i fie folositor

trebuie să corespundă ritmului său de muncă, aptitudinii și capacității lui de rezistență. „Psihologic vorbind, prezența recompensei și a sentimentului de satisfacție duce la experimentarea unor situații de succes școlar, care le întăresc încrederea în forțele proprii și imaginea de sine pozitivă. Există diverse modele de aplicare a activităților extra- școlare fiecare cadru didactic căutând să se orienteze cât mai bine”, susține psihologul școlar Anca Arsin.
Program special de sărbătorile Pascale
■ Băncile, oficiile 
poștale și supermarket- 
urile vor avea program 
special în aceste zile.

Deva (C.P.) - Majoritatea băncilor cu rețea extinsă au anunțat că vor ține închise unitățile bancare în zilele de 8 și 9 aprilie, prima și a doua zi de Paște, singurele care vor avea program cu publicul urmând să fie agențiile deschise în centrele comerciale. BRD - Group Societe Generale, Banca Comercială Română, Raif- feisen Bank, Banca Transilvania și Banca Carpatica au a- nunțat că în 7 aprilie vor avea program normal pentru o zi de sâmbătă. în schimb, CEC a decis să închidă unitățile bancare la sfârșitul zilei de ieri, urmând să-și reia programul marți, 10 aprilie. Ofici

Asigurați-vă că aveți numerar în portmoneu (Foto: T Mânu)ile poștale vor avea program normal de lucru sâmbătă, 7 aprilie, și vor fi închise luni, 9 aprilie, anunță Poșta Română. Marți, 10 aprilie, toate subunitățile poștale vor fi deschise conform programului unei zile normale de lucru. Cei care doresc să mai facă cumpără

turi mai pot merge la super- market-uri astăzi sau luni, duminică toate magazinele fiind închise. Billa Deva va avea următorul program: sâmbătă 8-18 și luni 10-18, Trident Deva: sâmbătă 9-20 și luni 10-16, iar Artima Deva: luni 8-18.

Cârd EURO 26
Deva (I.J.) - Tinerii de peste 17 ani pot intra în posesia cârdului Euro 26 începând cu luna viitoare. Deținătorii acestuia pot beneficia de reducere cu 10% din valoarea costurilor de cazare pentru toate centrele de agrement din lume care sunt cuprinse în programul internațional Youth Hos- tel. Costul unui astfel de cârd este de 5 euro. Autoritatea pentru Tineret a emis deja 120.000 de cârduri. „Nu știm dacă pentru această primă tranșă de cârduri se plătesc cei 5 euro sau nu, așteptăm normele. Este posibil ca ele să fie gratuite”, declară Lorinz Szell, director DJT Hunedoara.

Spațiu gratuit pentru 
pensionarii hunedoreniHunedoara (C.B.) - Consiliul Local al municipiului Hunedoara a aprobat atribuirea în folosință gratuită, pe durata de 2 ani, a spațiului în suprafață de 72 mp, situat în municipiul Hunedoara, str. Constantin Brâncuși, în favoarea Ligii Pensionarilor - Filiala Hunedoara. Potrivit statutului, Liga Pensionarilor din municipiul Hunedoara este o organizație non profit, persoană juridică, fără caracter politic, constituită în

scopul apărării și promovării intereselor economice, sociale, culturale, sportive și de agrement ale membrilor săi, cetățeni ai municipiului Hunedoara. „Spațiul solicitat are o suprafață de 72 mp și momentan este neocupat deoarece Centrul Militar Județean Hunedoara a desființat punctul de recrutare-incor- porare din această locație”, a spus Nicolae Schiau, primarul municipiului Hunedoara.

Acțiune caritabilă
ABretea Română (M.T.) - în Vinerea Patimilor, o echipă de polițiști în frunte cu inspectorul-șef, comisar-șef de poliție Alexandru Drăghici Roșioru, le-a oferit tinerilor instituționalizați ai Centrului de Plasament din localitatea Bretea Strei cadouri și tradiționalele ouă roșii. „Polițiștii hunedoreni nu i-au uitat nici pe copiii care, deși au familie, nu se pot bucura pe deplin de Sărbătoarea Paște- lui din cauza nevoilor materiale”, a declarat șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara. A fost și cazul unei familii nevoiașe din satul hunedorean Tisa, ai cărei copii, șapte la număr.

au fost plăcut impresionați de vizita caritabilă a oamenilor în uniformă.

Polițiștii au oferit cadouri



sâmbătă, 7 aprilie 2007 CUVA® SPECIAL /«

Pastele românilor
- obiceiuri si tradiții -

• Tradiție românească. încondeierea sau „împistritul" ouălor de Paști reprezintă un obicei străvechi în tradiția românească. Ouăle încondeiate sunt o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, reprezentând un element de cultură spirituală specific românească. (S.B.)

Ouăle de Paști
Deva (S.B.) - Din marțea Săptămânii Mari, dar mai ales în zilele de joi, vineri și sâmbătă, în toate gospodăriile se vopsesc ouăle roșii de Paști. Obiceiul folosirii ouălor colorate în perioada de primăvară, când se serba, odinioară, Anul Nou, ține de mitul cosmogonic al oului primordial, pe care îl găsim și în unele lșgende românești. Preluate de creștinism, ouăle roșii simbolizează sângele vărsat de Fiul Domnului întru mântuirea omenirii și miracolul renașterii Sale, devenind elementul definitoriu al sărbătorii pascale.

Denumirea 
sărbătorii
Deva (S.B.) - Sărbă
toarea învierii Dom
nului este indicată în 
limba română prin 
cuvântul „Paști", în
trebuințat de obicei 
la plural, care este 
de origine ebraică. 
La evrei cuvântul 
Pascha (pesah) în
seamnă trecere și 
era moștenit de 
aceștia de la egip
teni, indicând: sărbă
toarea anuală a azi- 
milor în amintirea 
trecerii evreilor prin 
Marea Roșie. Sărbă
toarea se prăznuia la 
14 Nisan și coinci
dea cu prima lună 
plină de după echi- 
nocțiul de primă
vară. Termenul ebra
ic a trecut în voca
bularul creștin, pe 
motivul că eveni
mentele istorice care 
sunt comemorate de 
această sărbătoare, 
adică patimile, 
moartea și învierea 
Domnului, au coincis 
cu Paștile iudaice din 
acel an.Trebuie să 
specificăm însă că 
termenul nu implică 
o identitate a Paș
tilor creștine cu cele 
evreiești, ci numai o 
înrudire terminolo
gică și cronologică 
dintre ele.

Iepurașul aduce ouă!?
Deva (S.B.) - Despre prima atestare documentară a iepurașului se spune că se găsește într-un referat al medicului Georgius Francus. Iepurașul câștigă popularitate abia în secolul XIX prin cărți ilustrate pentru copii, jucării, ciocolată. Despre legătura dintre iepurașul de Paști și ouăle colorate, de care se bucură atât de mult copiii, se spune că Iepurele este simbolul fertilității. îl găsim alăturat de Zeița amorului, Afrodita, și Zeița fertilității, Ostera. Primăvara, însate, iepurele sălbatic caută de mâncare și pe lângă casele oamenilor. Și pentru că ouăle de Paști sunt colorate și nu pot fi puse pe responsabilitatea găinilor, se spune că ele sunt aduse de iepuraș. în contextul Sărbătoririi învierii Domnului, a Sfintelor Paști, oul este din nou simbolul vieții. Din cauza aceasta primii creștini puneau un ou în mormântul morților.

Obicei momârlănesc
Sălătruc (M.S.) - Tradiția băștinașilor din Valea Jiului, denumiți și momârlani, spune că în Joia Mare crucile din cimitire trebuie împodobite pentru ca și cei plecați la cele veșnice să poată sărbători învierea Domnului. Obiceiul este unic în țară și vine din timpuri străvechi, de la oierii care păstoreau turmele pe munții din Valea Jiului. Tradiția se păstrează și acum, în satele aflate în vecinătatea orașelor Petroșani și Lupeni.„Tradiția cere ca după ce mormintele sunt curățate și se împodobesc cu flori, pe crucea din lemn să fie pusă o icoană nouă, alături de o basma multicoloră”, spune preotul Octa- vian Pătrașcu din satul Sălătruc, o comunitate de momârlani din Valea Jiului, situată aproape de Livezeni.Obiceiul locurilor mai spune că imediat după Sărbătoarea Paștelui trebuie organizate nedei.

Despre
■ Paștele este așteptat 
ca o izbăvire, ca o 
izbândă a luminii 
asupra întunericului.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Paștele românilor, ca și al altor popoare nu era doar o sărbătoare strict creștină, ci, tocmai pentru că a fost plasat în perioada de trecere de la rece la cald, conținea și o mulțime de practici, obiceiuri și credințe precreștine. Amestecul acesta de precepte curat creștine cu cele vădit păgâne au avut drept rezultat o sărbătoare unică în calendarul poporului.Ultima săptămână a postului mare, Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare, era inclusă, din punct de vedere bisericesc, în sărbătoarea Paștelui, deși în această perioadă postul continuă chiar cu o mai mare intensitate. Bătrânii obișnuiau să mănânce puțin în seara Duminicii Floriilor, după care nu mai mâncau până în Joia Mare, când, de regulă, se împărtășeau, postul negru fiind continuat apoi până la Paști. Cei mai tineri mâncau în această săptămână doar pâine și fructe uscate și beau apă de izvor. Bineînțeles că strămoșii noștri nu-și închipuiau problema postului rezol-
SfintelePaști să aducă lumină în sufletele tuturor cititorilor cotidianului „Cuvântul Liber”. Sărbători fericite!

(Foto: CL)

Drumul Crucii la Straja
■ Manifestarea este 
unică în lume prin lun
gimea traseului străbă
tut de credincioși.

Straja (M.S.) - Aproape două mii de credincioși creștini au participat ieri la procesiunea ecumenică „Drumul Crucii”, organizată în Vine

Crucea din lemn cântărește 100 de kilograme (Foto Marius oiariu)

Pastele de altădatăvată numai prin abținerea de la mâncare, ci aveau grijă să nu vorbească mult sau urât, să nu se sfădească și să nu (se) supere pe nimeni, să nu aibă relații sexuale. Din Joia Mare bărbații se linișteau și ei pe lângă case, străduindu-se să termine curățenia prin ogrăzi și grădini; femeile pregăteau de zor copturile rituale (cozonac și pască mai ales), ouăle roșii și încondeiate și friptura de miel. Cozonacii erau lunguieți, amintind prin această formă de sicriul în care a fost îngropat Domnul Iisus. Pasca se făcea numai din făină curată de grâu ales, cernută printr-o sită deasă; pasca pentru biserică avea în mijloc o cruce făcută tot din aluat, această pască numindu-se a Paștilor. Aproape firesc, la revenirea de la biserică, primul aliment din care se gusta era pasca.Sâmbătă seara, când toate pregătirile erau încheiate, oamenii începeau o mulțime de datini și obiceiuri. Conform unei credințe larg răspândite în spațiul românesc, în noaptea învierii se deschide raiul și se închide iadul, acestea rămânând așa până la Ispas sau la Rusalii. Despre cei, care mureau în această perioadă se credea că mergeau |coană țnvierea Domnului direct în rai, oricât de multe păcate ar fi făcut, în vreme ce mai ales despre cei născuți în vor fi norocoși toată viața, despre copiii născuți acum și noaptea învierii, se spunea că Hristos a înviat!

rea Mare pe cel mai lung traseu din lume, între orașul Lupeni și stațiunea montană Straja, din Masivul Vâlcan, Valea Jiului. „Drumul Crucii” are o lungime de 10,4 kilometri, iar credincioșii poartă cu ei o cruce din lemn grea de aproape o sută de kilograme, încrustată cu 14 locașe în care se află moaștele

Cum se serbează PaștileDevâ (S.B.) - în Țara Moților, în noaptea de Paști se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir și este păzită de feciori. Dacă nu au păzit- o bine și a fost furată, aceștia sunt pedepsiți ca a doua zi să dea un ospăț, adică mâncăruri și băuturi din care se înfruptă atât „hoții”, cât și „păgubașii”. Dacă aceia care au încercat să fure toaca nu au reușit, atunci ei vor fi cei care vor plăti ospățul. Pe valea Crișului Alb, la Almaș, toată suflarea comunei se adună în curtea bisericii. Femeile și fetele din localitate se gătesc în straie de săr

Credincioși participanți la procesiune (Foto: Marius oiariu)a tot atâția sfinți, precum și un fragment adus de la Muntele Athos despre care se spune că ar proveni din crucea purtată de Isus Cristos când a urcat Muntele Golgo- ta.Pe parcursul drumului spre schitul de călugări din Straja, participanții la procesiune au programate 14 opriri, în locuri cu troițe, unde un sobor de preoți oficiază câte o 

bătoare și vin în curtea bi- fe sericii unde vopsesc și „îm- pistrițesc” (încondeiază) ouă.în Banat, la micul dejun din prima zi de Paști, se practică tradiția tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare mesean primește o linguriță de paști (vin+pâine sfințite). în meniul acestei mese festive se include ciolanul de porc fiert, ouă albe și mâncăruri tra-v diționale, după acestea se continuă masa cu friptura de miel. în dimineața zilei de Paște, copiii se spală pe față cu apă proaspătă de la fântână în care s-au pus un ou roșu și fire de iarbă verde.

slujbă religioasă. „Drumul Crucii” se încheie, după patru ore de urcuș, la schitul Straja, situat la cota 1440 metri, în Masivul Vâlcan, unde crucea din lemn este păstrată între două Sărbători Pascale. Manifestarea a fost ițîițiată în anul 2000 de omul de afaceri Emil Părău, din orașul Lupeni, după ce acesta a finalizat construcția schitului de călugări din stațiunea Straja.

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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Jiul „sabotată" de portar

.........................................................
• Merite. Marin Tudorache, antrenorul principal al Jiului Petroșani, a declarat că promovarea juniorilor Eric Bicfalvi și Fabi- an Teușan la naționala U 19 este cea mai mare realizare a lui ca antrenor. Cei doi au fost titulari în națională în meciurile disputate cu Polonia și Ungaria. (V.N.)
• Golgheteri. în Liga a IV-a de fotbal juniori, cei mai buni marcatori ai turului au fost: Ciprian Roșea, AS Victoria Călan- 11 goluri; Alexandru Constantin, Agro- company Băcia - 7 goluri; Viorel Miclean, Metalul Crișcior - 6 goluri; Cătălin Mateș, Metalul Crișcior - 5 goluri; Răzvan Nedea- Metalul Crișcior - 5 goluri. (V.N.)

■ Minerii au pierdut cu 
Unirea în urma unei 
gafe impardonabile a 
portarului Olteanu.

Ciprian Marinuț
ciprian.marinut@infornimedia.ro

Petroșani - Jiul a suferit a cincea înfrângere consecutivă în sezonul de primăvară și și- a diminuat și mai mult șansele de realizare a baremului de 25 de puncte care i-ar asigura o retrogradare fără penalizări în liga secundă. Minerii au pierdut cu 0-1 meciul disputat, ieri, pe teren propriu, cu Unirea Urziceni, în etapa a XXV-a a Ligii I, după o prestație modestă, compromisă de gafa portarului Olteanu. Portarul Jiului a fost surprins avansat de șutul de la 25 de metri pe centrul porții al lui

Echipa din Petroșani se confruntă cu mari problemeBogdan Stancu (min. 38) și a aruncat la gunoi strădaniile colegilor săi. Antrenorul Jiului, Marin Tudorache, a apreciat că este grav că formația sa a pierdut meciul cu Unirea, dar crede că obiectivul de îndeplinire a baremului nu este încă ratat. „Am uitat cum este să câștigi, iar jucătorii stau prost la capitolul spirit.

Este grav că am pierdut acest meci, dar obiectivul de îndeplinire a baremului nu este încă ratat. Un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil”, a spus Tudorache. Managerul general al clubului Jiul, Ioan Sdrobiș, crede că echipa ar fi meritat un rezultat de egalitate. „Este dureros când te învinge cineva acasă, cu un

l sfert de șut. Portarul Olteaniț a făcut o gafă impardonabilăj iar golul a fost din cauza lui.’ Nu a existat nici luciditatea necesară, dar un rezultat dej egalitate ar fi fost mai meri-j tat. Toate meciurile pe care la vom juca de acum înainte, le vom juca cu gândul să facem baremul”, a spus Sdrobiș. Antrenorul oaspeților, Dan Pe-i trescu, afirma că nu se aștepta ca formația gazdă să le pu-; nă atât de multe probleme. „A ftjst un meci greu în care am obținut o victorie muncită. Nu mă așteptam ca Jiul să ne pună atât de multe probleme. Jiul este o echipă ambițioasă, dar important este că nu ne-a încurcat planurile”, a spus Petrescu, care a apreciat că Jiul a avut ghinion în unele meciuri și că nu merită să ocupe ultimul loc în clasament.
Miliarde de la primărie

Deva (V.N.) - După o bună bucată de vreme, în care a refuzat orice sprijin, Consiliul Local Petroșani a alocat suma de 300.000 de lei pe anul 2007 clubului Jiul. De remarcat însă faptul că acești bani vor fi folosiți numai pentru lucrările de modernizare a vestiarelor și a bazei sportive.Tibi Iacob Ridzi, primarul municipiului, a spus că această sumă nu va fi destinată hechipei de fotbal, ci bazei sportive. De Asemenea, Otto Abraham, unul dintre consilieri, a declarat că „vom propune în Consiliul Local ca, pe lângă acești bani, să alocăm o altă sumă și pentru redeschiderea secției de tenis din cadrul clubului Jiul”. După cum se știe, conducerea clubului Jiul a atacat în dese rânduri factorii locali și în special primăria pentru faptul că nu sprijină financiar echipa de fotbal. Șefii Jiului spun că din acest motiv echipa nu are încă nocturnă. „în majoritatea orașelor din țară (municipalitatea a asigurat echipelor din pri- stna ligă nocturna, la noi din păcate nu se poate face așa ceva”, a declarat un oficial.

Jucăm încă sub presiune"
Deva (V.N.) - Corvinul 2005 Hunedoara dispută astăzi o partidă importantă în deplasare cu FG Caracal, contând pentru etapa a 23-a a Ligii a II-a de fotbal, deși după victoria de săptămâna trecută hu- nedorenii au săltat pe locul 9 în clasament. Asta este aprecierea antrenorului Titi Ale- xoi. Acesta ne-a declarat ieri: „Deși suntem cu un loc deasupra lor în clasament, noi avem -5 la adevăr, iar acest lucru ne face să jucăm încă sub presiune. Mergem la Caracal să câștigăm cel puțin un

punct, pentru că orice punct este important pentru a scăpa de emoții și presiune în meciurile de acasă. „Tehnicianul a mai precizat că, pentru a- ceastă partidă, întreaga echipă este validă.

Titi Alexoi

Pot să-și aleagă adversaraDeva (C.M.) - FC CIP Deva care a condus autoritar clasamentul Ligii I de futsal în acest sezon are ocazia ca în ultima etapă să-și aleagă adversara din prima fază a play-off-ului, cea a sferturilor de finală. Dacă devenii înving, cum ar fi de așteptat, în meciul pe care-1 vor disputa sâmbătă în deplasare cu Poli Timișoara, echipa de pe Bega va retrograda pe locul opt și va fi adversara echipei de pe locul I, respectiv

a FC CIP, în play-off. Dacă FC CIP pierde și își strică parcursul fără înfrângere din acest sezon, Poli urcă pe locul șapte, iar FC CIP va juca cu Informatica Timișoara care va rămâne pe locul opt.Cealaltă echipă deve’ană din Liga I, Quasar Deva, dispută, sâmbătă, acasă, de la ora 18.00, ultimul meci pe prima scenă, cu United Galați. Quasar retrogradează în liga secundă, iar United va juca baraj.
Trei medalii pentru CSS Deva

FOTBAL / LMA A H*A

Clasament
1. U Clui 22 14 6 2 33-13 48
2. CSM Rm. Vîlcea 22 12 3 7 26-19 39
3. Dacia Mioveni 22 10 7 5 23-15 37
4. Minerul Lupeni 22 11 2 9 26-24 35
5. IS eîmpia Turzil 22 9 7 6 21-19 34
6. FCM Reșița 22 9 6 7 25-17 33
7. FC Tîrqoviște 22 9 6 7 17-16 33
8. Poli Timișoara II 22 8 8 6 27-18 32
9. Corvinul 22 7 10 5 31-21 31
10. FC Caracal 22 9 2 11 24-25 29
11. Unirea Al 22 7 8 7 17-18 29
12. CFR Timișoara 22 8 5 9 22-27 29
13. FG Bihor 22 6 8 8 22-29 26
14. Gaz Metan 22 7 4 11 23-25 25
15. Buildlng 22 6 6 10 15-20 24
16. Unirea Dej 22 6 4 12 20-37 22
17. FC Baia Mare 22 4 7 11 15-34 19
18. Auxerre Lugoj 22 3 7 12 13-23 16

■ Sportivii clubului 
devean au obținut trei 
medalii de bronz la CN 
Lupte de la Lugoj.

Deva (C.M.) - Ediția 2007 a Campionatului Național de Lupte, categoria copii, a fost cea mai puternică de după 1989 încoace, dar chiar și așa sportivii de la CSS Deva au obținut rezultate valoroase. La startul competiției desfășurate la Lugoj în perioada 1- 2 aprilie s-au aliniat peste 500 de sportivi și în premieră la întreceri au participat și fetele, care până în acest an aveau drept de concurs doar
Medaliații de la CSS Deva de la cădeți. în aceste condiții, concurența a fost acerbă, întrucât la fiecare categorie de greutate au fost cel puțin 15-20 de participanți. De la

CSS Deva cele mai bune rezultate le-au realizat sportivii antrenați de Suraj Mora- van. Robert Iacob (ctg. 35 kg) și Ana Răduț (ctg. 37 kg) au obținut medalii de bronz, iar Alexandru Lupșa (ctg. 85 kg), Florin Precupeanu (ctg. 73 kg), Alexandra Luchian (ctg. 44 kg) și Oana Luchian (ctg. 62 kg) au fost aproape de podium, clasându-se pe locul cinci.A treia medalie pentru CSS Deva a fost obținută de Andreea Peliancă (ctg. 44 kg), antrenată de Cosmin Văcă- rașu, iar Mădălin Varga, pregătit de Doru Ailincăi, s-a clasat pe locul cinci. Procedeu spectaculos

Jiul: Olteanu - M. Petrescu, C. Dinu, Kalai (G. Florea 
'25), Borza - M. Constantinescu (Găldeanu '46), Pin- 
tilii, M. Gheorghe, Paleacu - Lițu (Dulcea 78), Apetri. 
Unirea: Stelea - Nicu, Galamaz, D. Munteanu, FI. Ganea 
- C. Petre (Balauru 78), V. Negru (Pojer '46), Pădurețu, 
Cr. Constantin - Mara, B. Stancu (Bilașco '67).

FOTBAL / UB1 A If-I, AKMIOBI

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 12-a: Colegiul Matei f 
Corvin - Universitatea Petroșani 1-1; Aurul Brad - Inter 
Petrila 1-1; Victoria Călan - Gloria Geoagiu 3-0; Agro- 
company Băcia - Metalul Crișcior 2-2; CFR Marmosim 
Slmeria - Retezatul Hațeg 3-0; Minerul Aninoasa - Con
structorul Hunedoara 3-0.
Clasament
1. CFR Marmosim 12 12 0 0 48-7- 36
2. Agrocompany Băcia 12 7 4 'ScT.' 31-12 25
3. Victoria Călan 12 8 1 3 34-17 25
4. Retezatul Hațeg 12 7 3 2 23-11 24
5. Minerul Aninoasa 12 6 4 2 25-14 22
6. Constructorul Hd. 12 5 1 6 24-21 16
7. Universitatea 12 4 3 .5 18-20 15
8. Metalul Crișcior 12 2 4 6 9-16 10
9. Gloria Geoagiu 12 2 3 7 8-25 9
10. Coleqiul MC 12 2 3 7 11-40 9
11. Aurul Brad 12 1 2 9 7-25 5
12. Inter Petrila 12 1 2 9 14-44 5

înfrângeri
Deva (C.M.) - Mureșul Deva și Dacia Orăștie, cele două echipe hunedorene din Liga a IlI-a, au pierdut, ieri, partidele disputate în cadrul etapei a 23-a. Mureșul (locul 2) a fost învinsă, scor 0-2, după un joc slab, în partida disputată în deplasare cu Transil Tg. Mureș (locul 12) și a mai pierdut un tempo în duelul de la distanță pentru promovare cu lidera, Arieșul Turda. Dacia Orăștie (locul 14) a cedat, la limită, scor 1- 2 (0-0), în meciul de acasă cu Inter Blaj (locul 4). „Nu am jucat rău, dar am ratat enorm și adversarii au fost mai pragmatici. Au condus 1-0, am egalat, iar la 2-1 pentru ei au făcut anti-fotbal, apărându-se aglomerat și aruncând mingile în tribună”, comenta C- tin Nenu, antrenorul Daciei.

Programul etapei din 7 aprilie: Universitatea Petroșani 
- CFR Marmosim; Inter Petrila - Coiegkri Matei Corvin; 
Metalul Crișcior - Victoria Călan. Gloria Geoagiu - 
Minerul Aninoasa; Retezând Hațeg - Agnxxanpany

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 29 
aprilie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul 
unui

Fii Abonatul lunii 
Aprilie!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!

REGULAMENT: La acest concurs 
nu pot participa angajații SC 
Inform Media S.R.L. smuci rudele
acestora de qmdele l si II Extra-

va desfasira la redacția 
L'b-' • z-j aprilie, ora 

a a - : aleator din
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PE SCURT• Gest de omenie. Componentele echipei Unic Piatra Neamț și antrenorul Petrică Stanciu au donat sânge pentru voleibalistul Cristian Porumbescu, unicul supraviețuitor al accidentului rutier produs, miercuri seară, la Căldărușanca, și soldat cu trei morți.
A sărit la gâtul arbitrului

Yu, la Benfîca
Lisabona (MF) - Yu Dabao, un atacant chinez în vârstă de 18 am, a semnat un contract pentru trei sezoane cu gruparea portugheză Benfîca Lisabona.Potrivit publicației citate, Yu a acceptat să meargă la Benfîca pentru aproximativ 400.000 de euro.

Pancu 
„model"

București (MF) - Fotbalistul Daniel Pancu a susținut o ședință de autografe de o oră în magazinul oficial al clubului Bursaspor aflat intr- un centru comercial din Bursa. &Alături de Pancu, la ședința de autografe a participat și F®ih Ser- kan Kurtuluș. 5

MutU (Foto: EPA)

Să lupte
Firenze (MF) - Adrian 
Mutu a declarat că 
Fiorentina trebuie să 
lupte pentru Cupa 
UEFA și că are 
nevoie de o victorie 
în meciul cu Ascoli, 
programat sâmbătă, 
pe teren propriu, în 
etapa a >0<XI-a a 
campionatului Italiei. 
„Ascoli este o echipă 
în dificultate, care are 
nevoie de victorie. Va 
veni aici să se apere 
și să contraatace. 
Trebuie să avem 
răbdare și să ne 
facem jocul pentru a 
învinge. Fiorentina 
trebuie să lupte pen
tru Cupa UEFA", a 
spus Mutu.

■ Louis van Gaal a spus 
că portughezul Benque- 
renca a fluierat tot tim
pul împotriva lui Alkmaar.

Alkmaar (MF) - Antrenorul echipei AZ'67 Alkmaar, Louis van Gaal, a declarat că arbitrul partidei cu Werder Bremen, scor 0-0, din prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei UEFA, a fluierat tot timpul împotriva formației olandeze.„Noi am jucat foarte bine, dar constat că arbitrul a fluierat tot meciul împotriva noastră. Și mingea impusă de UEFA era de foarte proastă calitate. însă este bine că nu am primit gol și șansele de calificare sunt tot de 50 la sută. Sunt convins că vom marca în retur”, a spus Louis van Gaal.Meciul de la Alkmaar a fost arbitrat de portughezul Ole- gario Benquerenca.

Daniel Pancu (Foto: fan)

Kanoute (în alb) a avut mult de luptat cu fundașii englezi 
ffțjjo: EPA)

București (MF) - ftfcultate înregistrate, jpi; în meciurile 
din prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei UEFA:

Bayer Leverkuseri' (Germania) - Osasuna Pamplona 
(Spania) 0-3___________________________
Au marcat: Cuellar '1, David Lopez '71, Webo ‘73 
AZ'67 Alkmaar (Olanda) - Werder Bremen (Germania) 
0-0 _____________ _________________________
FC Sevilla (Spania) - Tottenham Hotspur (Anglia) 2-1
Au marcat: Kanotrte '19 (penalty), Kerjakov '36 - Ro- 
bbie Keane '2 ț___________ :.___________
EspanplțBarcelona|(Spania) - Benfîca ^tșa^maXPortu- 

galia) 3-2________ a._________________ _ ___________
Au marcat: Tamudo '15, Riera '33, Pandianl '58 - Nuno 
Gomes 63, Simao Sâbrosa '65._______________________
Meciurile retur vor avea loc la 12 aprilie.

Cu porțile închise
Roma (MF) - Autoritățile italiene au decis ca meciul din Serie A, dintre Catania și AS Roma, prevăzut, sâmbătă, la Lecce, să fie considerat de „grad înalt de risc” și astfel să se dispute cu porțile închise.„Meciul, contând pentru

Rio Ferdinand acuză arbitrii
Manchester (MF) - Fotbalistul echipei Manchester United, Rio Ferdinand, a declarat, joi, că în cupele europene arbitrii sunt aroganți și îi tratează pe jucătorii englezi ca pe gunoaie, informează Daily Mirror.Ferdinand a făcut aceste declarații la o zi după meciul cu AS Roma, pierdut cu scorul de 1-2, în care centralul german Herbert Fandel l-a eliminat pe Paul Scholes. După această partidă, tehnicianul Alex Ferguson l-a criticat pe Fandel, spunând că l-a eliminat pe Scholes la îndemnul lui Cristian Chivu.„în cupele europene, arbi

lese de pe teren ■ Fundașulechipei FC Barcelona, Lilian Thuram, a declarat că, în cazul în care vor exista manifestări rasiste la meciul cu Real Zaragoza, este dispus să urmeze orice acțiune a coechipierilor săi, inclusiv să iasă de pe teren. (Foto: EPA)

Progresul, în loc de Național
București (MF) - Adunarea Generală a Acționarilor FC Național a decis, vineri, cu majoritate de 97 la sută din voturi, ca formația bancară să se numească, începând din vară, FC Progresul București, a declarat directorul sportiv Mihai Io- nescu.Odată cu schimbarea denumirii, va fi modificată și emblema clubului, dar și materialele promoționale și site-ul de intemet. Culorile

Potrivit site-ului UEFA, antrenorul Thomas Schaaf a declarat că Werder Bremen a evoluat mai bine în prima repriză decât în partea secundă, atunci când a pierdut multe mingi și a permis formației olandeze să devină periculoasă. „Ambele echipe au dat dovadă de respect față de cealaltă și nu au vrut să lase prea multe spații. Ambele echipe sunt conștiente de cât de important ar fi fost un gol. Acum trebuie să jucăm mai mult pe atac și să încercăm să trecem în semifinale”, a spus Schaaf.Antrenorul echipei Alkmaar, Louis van Gaal, a trimis în teren următorii jucători: Wâterman - Steinsson, Jaliens, Donk, De Cler - Jen- ner ('87 Lens), Dembele, De Zeeuw ('76 Luirink), Martens - Kovermans ('83 Cziommer), Ș. Arveladze.Tehnicianul Thomas Schaaf a folosit la Werder următoa

etapa a XXXI-a din Serie A, este clasat drept de risc înalt, astfel că în consecință se va juca cu porțile închise”, se arată intr-un comunicat al Observatorului Național privind manifestările sportive, for care depinde de Ministerul de Interne.
trii au o problemă reprezentând ignoranța. Nu poți să vorbești cu ei. încerci să le vorbești în cel mai frumos mod și ei te privesc cu aroganță. Este aproape ca și cum ar fi de la un nivel superior și nu au voie să discute cu jucătorii. Trebuie să se facă ceva pentru că nu există nicio discuție, nu este comunicare între noi și arbitri. Toată lumea este frustrată din cauza asta. Nu limba este o problemă. Acest arbitru era german, dar vorbea bine engleza. Câteva dintre deciziile lui, miercuri seară, au fost pur și simplu comice”, a spus Ferdinand.
vor rămâne, însă, bleu-al- bastru.Oficialii clubului bancar vor face și o nouă cerere de obținere a licenței, după ce prima, ce trebuia depusă până la data de 31 martie, a fost înaintată pe numele de FC Național.Gruparea bancară s-a mai numit Progresul București și in perioadele 1958- 1977 și 1991-1994, ulterior luând denumirea de FC Național.

Pe Van Gaal l-au luat 
durerile de cap după 
ce l-a văzut pe arbi
trul Benquerenca â

(Foto: Ep"

rea formulă de echipă: Wiese - Fritz, Merte- sacker, Naldo, Wome - Owo- moyela, Frings, Diego, Vranjes - Klose, Hugo Almeida ('67 Hunt).

„Retur dificil"
Sevilla (MF) - Antrenorul echipei FC Sevilla, Juande Ramos, a declarat, după meciul cu Tottenham, scor 2-1, din prima manșă a sferturilor Cupei UEFA, că deținătoarea trofeului va avea o misiune dificilă în retur, pentru a se califica, iar tehnicianul Martin Joi crede că formația engleză are o șansă mare.„Returul va fi foarte, foarte dificil. Va trebui să muncim

Același 
motor

Sepang (MF) - Echipa Fe- rrari a decis, vineri, să-l lase pe finlandezul Kimi Raikko- nen să evolueze la Marele Premiu al Malaysiei cu același motor ca la Grand Prix- ul Australiei, unde o scurgere de apă l-a obligat să încetinească în finalul cursei.

Rio Ferdinand e gata parcă să 
le dea o lecție arbitrilor

(Foto: EPA)

Chivu nu-i afectat
Roma (MF) - Internaționalul român Cristian Chivu, acuzat de antrenorul formației Manchester United, Alex Ferguson, că a determinat eliminarea lui Paul Scholes la meciul cu AS Roma, din sferturile Ligii Campionilor, a declarat că nu îl afectează în nici un fel acuzele tehnicianului englez.„Nu are de ce să dea vina pe mine. Eu m-am dus la arbitru să-i spun că Scholes făcuse faultul pentru că mi s-a părut că vroia să dea altcuiva cartonaș galben. Că a fost al doilea și Scholes a fost elimi- 

mult pentru a ne califica. Tottenham a început în forță, dar noi am reacționat foarte bine la golul primit. în același timp, ne-au citit foarte bine jocul și ne-au neutralizat atacurile pe banda dreaptă, așa că ne-am creat mai puține ocazii decât de obicei. Chiar mi-a plăcut evoluția celor de la Tottenham, mai ales cum au jucat la mijloc”, a spus Ramos.

Autocar vopsit
Craiova (MF) - Autocarul echipei CFR Cluj a fost vopsit, în noaptea de joi spre vineri, la Craiova, de către persoane necunoscute, care au scris pe el „Forza Știința”, înaintea meciului cu Universitatea, de ieri.Persoanele, rămase încă neidentificate, au vopsit partea laterală stânga și spatele autocarului echipei clujene, aflat în parcarea hotelului Jiul, locul de cazare al formației CFR înaintea meciului cu Universitatea.

CriSti ChiVU (Foto: EPA)nat, asta nu mă privește. Oricum nu mă afectează în nici un fel declarațiile lui Ferguson”, a spus fundașul Romei.
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Cumpăr ap.2 camere (04)

• zona Nicolae Bălcescu, etaj 3, balcon închis, 
contorizăriat, amenajat complet, ST 47 mp, 
parchet, preț 95.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, centrală termică balcon 
închis, parchet, gresie + faianță ST 54 mp, repar
titoare, Bălcescu, preț 1,150 mld. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, amenajat, mobilat la 
comandă et. 3, Aleea Armatei, ST 47 mp, preț 950 
mii, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, etaj 
intemediar, b-dul Decebal, preț 145.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec, amenajat, contorizări, Al. Crișului, 
preț 120.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)
• semidec,, gresie, faianță gaz 2 focuri, 
Minerului, preț 123.000 RON, neg, tel. 0743/ 
549654. (A2)

C
-esie, faianță balcon închis, etaj intermediar, 

. Bejan, preț 115.000 RON, tel. 0743/549654.

)
• etaj 1, decomandate, 60 mp, zona Liceul Auto, 
vedere pe 2 părți, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie modificată, amenajat și igien
izat, ocupabil imediat, preț 164.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate,
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, unul tip logie, 
bine întreținut, contorizări, vedere la bulevard, 
fără modificări, igienizat, preț 42.000 euro, nego
ciabil, tel. 0740/535095. (A4) '

• decomandate, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată preț 113.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

S
mp, semidecomandate, zona Trident, 

ală termică parchet, gresie, faianță, 
tărie mare, cămară modificări, balcon 

mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, etaj 3, zona Gojdu, 
centrală termică modificări, parchet, gresie, 
faianță geam la baie, preț 137.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală Deva, cu 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275. (A4)
• cu intrări separate, 54 mp, str. Zamfirescu, 
/'"‘■pn mare, centrală termică parchet, 
ăj^ificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel.
0730/474275,0740/535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, zona Decebal • piață, 
etaj intermediar, cu vedere la bulevard, balcon 
pe toată suprafața, fără modificări, centrală 
termică parchet, ocupabil imediat, posibil și 
investiție, închiriere, preț 145.000 ron, negociabil, 
tel. 0730/474275, u. 40/535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, balcon mare, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
modificări la bucătărie, preț 138.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275.0740/535095. (A4)

• 2 apartamente de 2,camere, la parter, zonă 
bună ideale pt spațiu comercial sau de locuit, 
50 mp fiecare, cu centrală termică, bucătărie 
modificată, parchet, ocupabile în 48 ore, preț 
43.000 euro, neg., tel. 0740/535095. (A4)
• dea, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231-800; 0740/317.314. (A9)
• dea, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semideo, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lerneg., tel. 231X00. (A9)
• dea, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasă Devă preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dea,contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, bd. Decebal, Devă preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317314. (A9)
• Brad, semidecomandată termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închiă gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Vând ap. 3 camere (05)
• semidecomandate, fără îmbunătățiri, Micro 7, 
Hunedoara, preț negociabil. Tel. 0727/339272. (T)

• zona Dorobanți, etaj 2, 2 băi, 80 mp, 
încălzire centrala, pereți izolați, geamuri 
termopan, dotări, complet mobilat, preț 
80X00 euro, negodabiL TeL 0720/545757. 
(6/104)

PRIMA-INVEST

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• in orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

• semidecomandate, centrală termică 
termopane, parchet, gresie + faianță, balcon 
închis, zona Gojdu, preț 147.000 ron, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, etaj Intermediar, b-dul. 
Decebal, cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 băi, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală, preț 180.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 
1, 2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona DorobMțÂ decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(A4)
• dea, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști Deva, tel. 0740/317314. (A9)

• dec, baia (gresie, faianța), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă, cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

NORA

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/ închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune 1 într una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat - Casa de cultură

Hunedoara:
L SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Răzvan Divers
(zona Chizid):
8 SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)
Sîntuhalm nr 25

Anunțurile de «nci pubfirâ- 
ute sunt matuMe peaatra 
persoanele fizice.

LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hunedoara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALITATE.• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN MEDIU Șl LUNG.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți GRATUIT.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: cDEVA, BD. IULIU MAN1U, bl. C1, parter. £Tel./fax 215.212Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418 
DIRECTOR, ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780 
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR
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Deva. bd. luliu Maniu, bLCI, parter 
TeVfsut 0254/215212
MU 0722 564004
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http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
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Teliucu Inferior, str. Minei or 42, tel./fax. 0254/738.034 e-mall: cateîluc^zapp-vbflB.ro

re aurre o» In man«e*ni«nt  
markaung *l  dMvotUrM a«M*i«or

• casă curt» șl grădină 1600 mp, Diva, itr. 
Horii, nr. IM T»L 0726/5863(6. (3/304)3)

• Deva, 3 camere decomandate, hol mare 
pătrat, baie, bucătărie, boxă garaj, 300 mp teren, 
canalizare, apă, gaz, curent, 82.000 euro, tel. 
0722/564004.(Al)

• Deva, 3 camere, bucătărie, bale, teren 250 mp, 
preț 90.000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• In Deva, 3 camere, bale, bucătărie, curte + 
grădină, 900 mp, zonă bună, preț 410.000 ron, tel. 
0745/639022,726/316796. (Al)
• zona Eminescu, mal Jos de Poliția Județeană
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

angajează:
isofer categoria C

Informații la adresa: Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 118
Telefon: 0254/216.139

(88200) |

• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AUD

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, etaj 2, zonă centrală, 2 
balcoane, 2 băi, boxă garaj pentru 2 mașini, 
centrală termică ST 120 mp, preț 92.500 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpațl, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)

Vinzi

Cumperi

închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

ÎMPREUNĂ ÎN AFACER*

•SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI 
l-SUPRAVEGHERF. VIDEO

■INSTALARE - SERVICE • PROIECTARE
' BÂNCI, MAGAZINE, DEPOZITE, VILE, CASE, ETC

| SOCIETATE LICENȚIATĂ DE
I CAMERAL ALJ’OLJ I WJ

3 3 0 0 2 5 
Tel. : O 

stâmprO» e-mail : stamprod@rdslink.rol 

Imprimerie textile 
Transfer termic digital — _ _ •,mas?ir2 Tricouri
Echipament de lucru sl sportiv

■
1

Compute. 
Troubleshooters

ttCHHȘUO.»V «ntvzo

P^bleme cy*cy culațoruL?
Service, reparații, rețele,? 

vânzări calculatoare, g 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

• dec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/311314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• șl garaj, scară Interioară, 2 băl, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, 150 mp, amenajat 
occidental, 95.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• caii In Orăștie, compusă din subsol, 
parter, etaj, mansardă, dotată cu toate 
utilitățile. Relații la tel. 0254/241426, 
0721/186996.(4/4,04)

• zona Pietroasa, construcție 2000. P+l, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, Deci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabll Imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona EmInMcu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Câlugărenl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică, st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Slmarla, P+M, s=190 mp, la parter; living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băl, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgant In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
bale, bucătărie, hol, terasă, încălzire centrală 
gara], curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț-negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșclor, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Herteștl, 
eț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
10)

• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 4 camere, Z700 mp teren, corn. 
București, preț negociabil. tel. 025V613366 și 
0788/090040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366,
-aR/Ci-.-J). 0788/158.4» (A101

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

Vând case la țară (17)
■ cast la Pricaz, nr. 141,3 camere, 2 bucătării, 2 
cămări, baie cu fosă septică, șură grajd, șopru, 
grădină, gaz, cablu tv, negociabil. Tel. 240473, 
0744/39U66. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Avram lancu, etaj 4, parchet, 
baie, gresie, faianță contorizări, 22 mp plus 
cotă pod, ocupabilă imediat, preț 17.500 
euro, negociabil. Nu sunt intermediar. Tel. 
0722/242340. (1/6.04)

• Deva, bulevardul luiiu Maniu, 34 mp, balcon 
închis cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
convector gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)

• decomandatei, contorluti, parchet, gresie, 
faianță, totul nou, zona Piață, preț 105.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

o 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet, baie șl bucătărie mari, zonă ultracen
trală, ocupabilă în 24 de ore de la semnarea 
contractului, preț 84.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Qojdu, semidecomandate. bloc de 
cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

SC HABITAT
CONSTRIICT

SRL,
antreprenor în construcții, 

specializată în finisaje 
exterioare și interioare,

angajează munci
tori calificați și 

necalificați i

Salariul atractiv, 
seriozitate, respect. 

CV-urile se trimit la fax: 
234385, sau 232392.

Informații suplimentare la 
tel. 0744.570005.

(887B)

• zonă centrală bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandate, contorizări, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără amenajări, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095, (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona EmlnMCU, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. .'A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• In orict zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
Indiferent de etaj sau amenajări, ofertă de preț 
la vedere, tel. 0730/474275.0740/535095. (A4)
• dac, zona Zamfirescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800. tel. 
0740/317.314. (A9'

Vând terenuri (21)
• 2300 mp intravilan, îngrădit, cu pomi fructiferi, 
în zonă ae agrement, Deva, Str. Alunului. Tel. 
227242. (T)

• axtravBan, zona aeroport Săuleștl, 3800 
mp, 20 euro mp; extravilan Sântandrel zona 
Bârcea 2300 mp; 5000 mp, preț 10 euro mp, 
DN7 Sântandrel 8000 mp Intravilan 50 euro 
mp, front DN 200 m, 2300 mp 100 euro mp, 
front DN7100 m, zona sere 9000 mp, 20 euro 
mp,; 1600 mp, 30 euro mp, zona sere. Tel. 
0720/888994. (2/3.04)

• grădină în Brad, str. Decebal, 600 mp, Intrav
ilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 

0723/301296,0723/225229. (T)
• Intravilan 4600 mp la șosea asfaltată apă gaz, 
canalizare la poartă; nu sunt agent Imobiliar. Tel. 
0729/055585,0254/212803, după ora 20. (T)

• loc de casă Hunedoara ■ Hășdat, 3500 mp, fs 
21 m, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. 
CD
• In Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, FS 22 m, utilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• Deva, zona Ion Creangă ST 710 mp, are și o 
construcție mai veche, între case, apă gaz, 
canalizare, preț 100 euro/mp, tel. 0726/710903. 
(Al)
• b* *MRanlașosea,înCristur lST1800mp,FS18 
m. preț 30 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel, 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhakn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750,mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• urgent, Intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, âgrlcol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

BOROMIR PAN SA. HUNEDOARA

FacilitațiCondiții
I
II Permis de conducere Salariu atractiv

Experiența în vânzări Bonuri de masa
constituie avantaj

CV- urile sc depun la m dini societății situată în Hunedoara, 
str. Mihai \itea:u nr.l atu prin (ax.la nr. 0254 " 13.24]

cu magazin materiale de construcții în Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 82, vinde:

- Policarbonat de: - 6 mm 2 S clar și bronz 8,3 
Euro/mp + TVA;

- 8 mm 2 S clar și bronz 9,3 Euro/mp + TVA
-10 mm 2 S clar și bronz 10,3 Euro/mp + TVA

- Profil aluminiu pentru montaj 6 m L 1.5 Euro/r^ 
cheder și șurub inclus

- Sistem termoizolant pollstiren 180.00 mc
Telefoane: 0254/217.433 și 0722/319.442

(RB266)

o Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. f410)

Cumpăr teren (22)
5 hectare Intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

vând spații comerciale (25)
• hală In Deva, zonă Industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• legeni hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel, 5-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărâri spatii comerciale 
(26)

• I" Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0/40/317.314. (A‘-

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn. 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,07RA/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere hală 100 + 35 mp, dotată 
cu gratii la geamuri, utilități, vad excelent, acces 
auto, preț 5 euro mp, pentru producție, comerț, 
depozit Tel. 227903. (T)
• gareeniarâ Den, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat, 
contorizăriat 150 euro/lună tel. 215212. (Al)
■ garsonieră mobilată și utilată centrală 
termică preț 150 euro, tel. 0740/210780. (Al)

• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal ■ Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
150 euro/lună șl similar, zona 1 Decembrie - 
Cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiui Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
amenajat modern, preț 200 euro/lună, sau 
apartament 3 camere, nemobilat, zona Spar - 
piață cu centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță cu cheltueli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Ba|an, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 

euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)

• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)

• zona Bâlceacu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)

• zona Ptlrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324 (A7)
• 2 camore, dec., contorizări integrale, 
amenajat, mobilat șl utilat integral (Inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Balcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317314 (A9)
• 3 camara, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil șl pentru birouri (Intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212,141,0745/511.776. (A9)
• amanalat, S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate șl compartimenta, tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• hală 8-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314 (A9)

Auto românești (36)

best ro
• vând Ara 10,4x4, stare excelentă taxe la zi și 
Dacia 1300, stare foarte bună Deva, Oituz, nr. 10. 
Tel. 227903. (T)
• vând urgant Dacia 1310, af 1991, acte la zi, în
stare bună de funcționare, casetofon, alarmă 
închidere centralizată preț negociabil, țeti 
0724/012735. (T) r(. f
Auto străine (37)

• vând Datwvo Cielo Executiv, af 2002, vopsea 
originală metalizat, unic proprietar, 43.000 km, 
cu factură și carte service, ireproșabil, preț 5450 
euro. Tel. 0751/861056. (T)

• vând Ford Focus af 2004, luna ianuarie, motor 
1,8 TD motorină euro 3, toate taxele la zi, extrase 
full extra, 58.000 km, carte service. Tel. 
0744/125690. (T)

• vând In Deva Mercedes Sprinter 310 D mixt, 6 
locuri plus marfă 2900 cmc, lung și înalt, af 1999, 
neînmatriculat. Tel. 0745/096675. (T)
• vând Opal Omega 2,0 i, af 1986, stare br **ie  
funcționare, preț 1900 euro, negociabil-,ți. 
0723/455092. (T>

• vând Renault Twingo 1,2 i, af 2001,80.000 km, 
cu carte service, recent adus, impecabil, preț 
4200 euro, negociabil. Tel. 0723/455092. (T)

Microbuze. Dube (38)
• vând In Deva autoutilitară Dacia papuc 1305, 
af 1996, convergă din fibră de sticlă stare 
tehnică ireproșabilă Tel. 0745/096675. (T)

• vând In Deva autoutilitară Peugeot Boxer, af 
octombrie 2003,2,2 HDi, lung și înalt, înmatric
ulat ianuarie 2007, consum 9%, negociabil RL 
0745/096675. (T)

• vând In Deva autoutilitară renault Trafic benz- 
inar, 1410 cmc, af 1988, alimentare GPL, stare 
tehnică bună Tel. 0745/096675. (T)

• vând In Deva microbuz Peugeot 8+1 locuri, 
Diesel, 2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare 
tehnică bună preț convenabil. Tel. 0745/096675. 
(T)

Camioane, remorci (39)
• vând remorci auto, comandă specială 2x1x05 
cu obloane, coviltir cu prelată pe punte de Dacia, 
foi de arc, roată rezervă, înmatriculată, VT 2008, 
negociabil. Tel. 0749/928686. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 445, plug cu 2 brăzdare, 
remorcă monoax, grapă și container pentru 
tiranți, marmură de Rușchița lustruită mașină 
de cusut Ileana. Tel. 0254/241397,0722/502995. 
CD

I
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parte a unei corporalii internat tonale 
masa-med ia care deține poziția de 
lider tn publicarea de ziare și servicii 
Internat în vestul Austriei, In nord- 
estul Ungariei, cât si în județele 
Bihor. Timiș. Caras-Severln. 
Hunedoara. Arad Satu Mare

n
Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori sA câștigi un ban in plus față de salariul tău, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca

distribuitor de presă
pentru Deva și Hunedoara

(contract prestări servicii)

Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;

e venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne Ia adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
0720/490570, 211275, int. 8808.

SC CARPATCEMENT HOLDING SA - 
PUNCT DE LUCRU DEVA

VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS

MICROBUZ marca FORD TRANSIT 12
- an fabricație 1998

- capacitate cilindrică: 2496 cmc

- km la bord: 613284

- Culoare albastru

- Preț de pornire: 14 316 lei (inclusiv TVA)
Licitația va avea loc în data de 16.04.2007 la sediul punctului de lucru 
Deva din Chișcădaga, str. Principală, nr. 1, jud. Hunedoara, la ora 10. 

Pot participa persoane fizice și juridice cu condiția achitării înainte de 
începerea licitației: a taxei de participare: 300 lei;

- garanția de participare: 1432 lei

la casieria punctului de lucru Deva din Chișcădaga sau în contul 
R035INGB000151338921 deschis la ING Bank București.

Informații suplimentare la telefon 0254/237002, 0254//206514.

— «85681

A

U
N
T

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC DH SPORT 
SA Petroșani, titular al proiectului „Hală Producție Jenți" în loca
litatea Deva, str. Sântuhalm, nr. 35A, jud. Hunedoara anunță 
publicul interesat că Agenția pentru Protecția Mediului Hune
doara a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de avizare 
prin aplicarea ștampilei tip B - fără acord de mediu. în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei, publicul are dreptul să 
prezinte Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, propuneri justificate pentru a reconsidera decizia 
luată ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare.

(88935)

Mobilier și interioare (47)
• vând comodă veche de peste 100 de ani, preț 
negociabil. Tel. 0742/153699. (T)
• vând dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
aragaz, lustre, fotolii, măsuțe, birou, mobilă 
bucătărie, covor 3/4, sobă teracotă la curent. 
Tel. 0723/851439. (T)
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
75/200 cm, deschidere dreapta, import 
Germania, preț convenabil. Tel. 0745/096675. CD

• oferim cu titlu gratuit wl vegetal rezultat 
din excavate Deva, itr. Vulcan. TeL 
07 9/009777,(6/54)4)

• vând țuică de prune, veche de 2 ani. Informații 
latei. 0744/637809,0254/212512. (T)
• vând uși și geamuri din demolare, prețuri 
negociabile. Tel. 711063,0723/455092. (T)

Solicitări servicii (71)

Televizoare (48)
• vând tv color marca Panasonic, diag 72 cm, 
preț 250 euro. Tel. 235153. (T)

P• caut femeie pentru îngrijit femele 

bolnavă slabă, la domiciliu, timp de 8 
ore/zi; ofer 400 ■ 500 lei lunar. Informații la 
tel. 0723/301858 sau 0726/7710281 (5/2.04)

Electrocasnice (56)
• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955.(T)
• vând mașină de cusut electrică marca 
Lucinik, 36 operații, preț 250 euro. Tel. 235153. (T)

• caut îngrijitoare pentru o bătrânică din Deva, 
zona pieței, program 7 ■ 16, salar 500 lei. Tel. 
216914. (T)

Prestări servicii (72)

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

• caut cățelușă Bison Maltez pentru 
împerechere. Tel. 220653. CD

• aborthM, trarsport zilnic, Ieftin, persoane 
Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, Portugalia, 
Anglia și Franța, la destinație, cu mașini 
comode, cllmatizate, modeme. Tel. 0740/ 
218237,0726/500804,0765/455835. (17/12.03)

Altele (61)

• aanpăr acțkad, Casial Deva. Tel. 
0748/549490.(4/314)3)

• Baz îpkă * t orgaidzi :ă cursuri 
de călărie cu cal de rasă șl asistență de 
spedt ‘te In dlțîl profesionale, per ni 
toate vârstele. Informațfl șl programări la 
tel 07 325218.(8/54)3)

N
U 
N
T
5

S.C. COMINDAL G.M. IMPEX SRL, cu sediul în București, str. 
Câmpul Moșilor, titular al proiectului de alimentare cu G.P.L. 
pentru autovehicule cu instalații monobloc tip SKID, situat în 
Brad, Str. Vânătorilor, nr. 108, anunță publicul interesat, că în 
urma ședinței de analizare tehnică ce a avut loc, APM Hune
doara a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de 
avizare prin aplicarea ștampilei tip B - fără acord de mediu. 
Sugestii și redamații se depun la APM Hunedoara, Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, în termen de 5 zile lucrătoare, de la apariția 
anunțului.

parte a unei corporații internaționale nu. m ia 
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 
și servicii Intemet in vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

(88645)

agent vânzări reclamă
Cerințe:

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se

potrivește!

Informația te privește!

• execut lucrări de foraj pentru puțuri de apă 
cu instalație automată pentru persoane fizice 
sau juridice. Informații Deva tel. 0744/560830. (D

• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania. Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)
• Societate comercială execută lucrări de 
zidărie, dulgherle, finisaje interioare și exte
rioare, gresie, faianță parchet clasic și mela- 
minat. Oferim seriozitate și prețuri avantajoase! 
Sunați la tel. 0724/492920,0746/977869. (1/4.04)

• transport mobilă cu auto acoperit de 1,2 to și
14 mc volum, asigur demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• agent comercial Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
■ agent comercial, Deva, 2 posturi, data limită 
30,06. Tel. 213244, orele 9-16.
o agent de asigurare Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de asigurare Vulcan, 5 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Brad, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții Devă 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de turism Deva 1 post data limită 14.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
e agent Mnrid client, Deva 1 post, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
•16.
e ambatator manual Hunedoara 11 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• îmbătata mânui Hunedoara 28 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244. orele 9 -16

i • ambetata minai Lupeni. 2 posturi, data 

limită 3604, perioadă determinata Tel. 213244, 
orele9-16
e angfeim șoferi, categoriile D și C pentru TIR, 
cu experiență în domeniu. Relații la tel. 
0254/231394.0/4.04)
• angajez «tactricteni autorizați Renel și munci
tori necalificați. Tel. 0765/931662. (2/4.04)
• asistent medical generalist Brad, 1 post, data 
limită 20.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• asistent medical generalist Deva 1 post, data 
limită 29.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• asistent modica! generalist Hunedoara 10 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• asistent social Hunedoara 1 post, data limită 
30.04, concurs în 25.04. Tei. 213244, orele 9 -16.
• barman Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel.

I 213244, orele 9-16.
• barman Deva 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
e barman Hunedoara, 1 post, data limită 30.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
• ba- i Hunedoara 2 posturi, data limită 
13.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Hunedoara 2 posturi, data limită 
28.04. Tel. 213244, orele 9-16.
e barman Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
< IbHotecar Deva 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar Deva 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar Deva, 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
o brutar Petroșani, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar Călan, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 

j 213244, orele 9 ■ 16.

• bucătar Deva, 3 posturi, data limită 30.06, 
: perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• bucătar Hațeg, 1 post, data limită 30.04, seri
ozitate, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 
9-16.
• câlcâtoreasâ lenjerie Deva, 1 post data limită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier Hațeg, 1 post, data limită 14.04, 
persoane cu handicap. Tel. 213244, orele 9 -16.

• dontolltor transator carne Călan, 5 posturi, 
data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• drcularist la tăiat lemne de foc Petroșani, 2 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• coafor Hunedoara 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e contecțloner articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara, 9 posturi, data limită 27.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

e contecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• contecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 10 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e contecțloner asamblor articole din textile 
Deva, 20 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e contecțloner asamblor articole din textile 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o contecțloner asamblor articole din textile 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
e contecțloner asamblor articole din textile 
Hunedoara, 57 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
e contecțloner cablaje auto Hunedoara, 28 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16. 
o consilier administrația publică Hunedoara, 6 
posturi, data limită 15.04, Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
e consilier juridic Lupeni, 1 post, data limită 1.05. 
Tel. 213244, orele 9-16,
e consilier, expert, inspector, referent, econo
mist Hunedoara, 1 post, data limită 30.04, 
concurs în 25.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
e consultant plasamente valori mobiliare 
Vulcan, 5 posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
e contabil Călan, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
o contabil Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
e contabil Orăștie, 2 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e contabil Petroșani, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil Petroșani, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabl șef Deva, 1 post data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16,

e contabl șef Deva. 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16

e contabl șef Hunedoara. 1 post data limită 
1604 Tel. 23244, orele 9-16
• centrata tate Deva. 1 post data limită 30JX 
TeL 213244, orele 9-16
e crater U*eni,  11 posturi, data limită 29.04, 
perioadă determianti Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• crater ștanțator piese încălțăminte Hune
doara, 6 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e cusâtor piesa din piele șl înlocuitori Brad, 3 
posturi, data limită 30.04. Tei. 213244, orele 9 ■ 16.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• cusâtor piesa din piele și înlocuitori Hune
doara, 16 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e director de societate comercială agricolă 
Deva, 1 post data limită 30,04. Tel. 213244, orele 
9-16.
e director Instituție publică și asimilați Hune
doara, 1 post data limită 15.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
e director,director adjunct, inspector șef și 
asimilați Deva, 1 post data limită 16.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
o dulgher Deva, 2 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Lupeni, 2 posturi, data limită 13.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher Orâștle, 10 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Vulcan, 4 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații Deva, 1 
post data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 1 post data limită 15.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații Petroșani, 
5 posturi, data limita 2.05. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• electrician montator și reparații linii electrice 
aeriene Deva, 3 posturi, data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice Hunedoara, 1 post, data limită 15.05. Tel. 

213244, orele 9-16.
• falanțar Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu Deva, 10 posturi, data limită 
20.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar betonlst Deva, 1 post, data limită 25.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
■ fierar betonlst Hunedoara 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră 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: Roland Vinkler

E-mail: roland.vinkler@informmedia.ro

(83179)

o fierar betonlst Orăștie, 10 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• fierar betonlst Vulcan, 2 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• fochist pentru cazane mici de aburr Brad, 1 
post, data limită 30.04. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• frezor la mașini roți dințater Orăștie, 3 posturi, 
data limită 1504. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• frizer Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• gaterist la tăiat bușteni, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
o gestionar depozttr Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16
o Inflrmierâ Brad, 1 post, data limită 20.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16
• Mintal Huwdoera, 1 post data limită 1605 
concurs în 1104, Tel. 213244, orele 9 • 16
• bțltar amatrucțl civile, industriale și agricole 
Hunedoara. 4 posturi, data limită 30.04, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• Inginer constructil civile, industriale și agricole 
Vulcan, 1 post, data limită 15.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inginer construcții hidrotehnice Deva, 1 post, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer constructor instalații Hunedoara, 2 
posturi, data limită30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer de sistem în informatică Deva 1 post, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer Industria alimentară Brad, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
e Inginer topograf Vulcan, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector de protecție civilă Hunedoara 1 
post, data, limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Inspector de reintegrare socială și supraveg
here Brad, 1 post, data limită 15.05. Tel, 213244, 
orele 9-16.

• Inspector de specialitate administrația 
publică Deva, 1 post data limită 5.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică Deva, 1 post data limită 5.05. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16
• Inspector de specialitate administrația 
publică Hunedoara, 12 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o Inspector de specialitate administrația 
publică Lupeni, 1 post, data limită 1.06 Tel. 
213244, orele 9-16.
o Inspector resurse umane Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inspector specialitate inginer construcții
Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• tncârcâtordescân >r, Hațeg, 11 posturi, data 
limită 15.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Hunedoara, 7 posturi, data limită 15.05, 
concurs în 12.04. Tel. 213244, orele 9-16,

• îngrijitor dâdlri Lupeni, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.

e îngrijitor clădiri Orăștie, 15 posturi, data limită 
1.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor dâdlri, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• îngrijitor spații verzi Hațeg, 3 posturi, data 
limita 27.04. perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș construcții metalice și navale Hune
doara, 4 posturi, aata limită 20.04, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 -16
• lăcătuș mecanic Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16

SC FAVIOR VIDRA SA ORĂȘTII
- societate în reorganizare judiciară - organizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICA, în data de 12.04.2007, ora 12.00, la sediul din 

Orăștie, str.Gh. Lazăr, nr. 2, jud Hunedoara a următoarelor bunuri imobile:

1. IMOBIL corp D - în suprafață de 173,82 mp, parter și teren aferent (71.261 RON +TVA)

2. IMOBIL corp A+C+E - situat în zona mărginașă a incintei fabricii, cu deschidere la str. V. Babeș, în suprafață desfășurată de 1053,48 
mp, parter + etaj 1 și teren aferent (511.004 RON +TVA).

3. GARAI (IMOBIL corp B) - situat în incinta fabricii cu o suprafață de 217,6 mp, parter și teren aferent (91.583 RON+TVA).

4. CENTRALĂ TERMICA - situată în incinta fabricii cu o suprafață de 706,45 mp, parter și teren aferent (289.113 RON +TVA).

5. CLĂDIRE MAGAZIE (electrideni și tâmplari) - în suprafață de 919,39 mp, parter și teren aferent (179.733 RON +TVA).

6. MAGAZIE PIESE SCHIMB - în suprafață desfășurată de 644,27 mp, demisol + parter (349.100 RON+TVA) și teren aferent (249.078 
RON +TVA).

7. CLĂDIRE ANEXĂ-situată în manta fabrici cu o suprafață desfășurată de 1.206,83 mp, parter + etaj și teren aferent (604.190 RON 

+TVA).

8. BARACĂ METALICĂ Șl FMC-fo suprafață de 680.48 mp. parter și teren aferent (37.678 RON+TVA)

9. ATELIER MECANIC - >1 suprafața de 395.95 mp. parter și teren aferent (196.364 RON +TVAJ

Garanția de participare la fcxape este oe ’O^ dr taoarea bunului pentru care se iotează

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale Hunedoara, 2 posturi, data limită 
20.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale Petroșani, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Deva, 10 posturi, data limită 
30.06. Tei. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Deva, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16

• lăcătuș mecanic Hațeg, 2 posturi, data limită 
23.04. Tel. 213244, orele 9-16

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.04, perioadă determinată Tel. 213244,

I orele 9-16.
I • lăcătuș mecanic Hunedoara, 7 posturi, data 

limită 1404. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 9 posturi, data 
) limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic Orăștie, 100 posturi, data 
limită 16.04. Tel. 213244, orele 9 • 16
• lăcătuș mecanic Simeria, 15 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș montator Deva, 10 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• lăcătuș montator Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel, 213244,

| orele 9-16

• lăcuttor lemn Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
•16.
• lucrător comercial Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30,04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial Lupeni, 3 posturi, data 
limită 15.04, persoane cu handicap. Tel. 213244,

I orele 9 -16.

• lucrător comercial Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător gestionar Deva, 2 posturi, data limită

| 30.06. TeL 213244, orele 9-16

• magaziner Hațeg, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9 -16

• maistru construcții civile, industriale și agri
cole Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• maistru construcții civile, industriale și agri
cole Vulcan, 1 post, data limită 15.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• maistru lăcătuș, construcții metalice Deva, 1 
post, data limită 30.04, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16

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

• manlpulant mărfuri Hațeg, 5 posturi, data 
limită 15,04. Tel. 213244, orele 9 • 16.

o maniputant mărtat Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• manlpulant mărfuri Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 2604. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• maniputant mărfuri Petroșani,13 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mașinist ta mașini pentru terasamente Deva, 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244. orele 9-16.

• mașinist ta mașini pentru terasamente Hațeg, 
1 post data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente Hune
doara, 1 post, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mecanic agricol Simeria, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto Deva, 1 post, data limită 16.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto Hațeg, 1 post data limită 27.04,

i perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16. -

• mecanic Întreținere și reparații mașini de 
cusut Petroșani, 1 post data limită 16.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• medic medicină generală Hunedoara, 1 post 
data limită 30.04, concurs în 25.04. Tel. 213244, 
orele 9 -16

• modeller lemn Brad, 2 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16
• montator articole din piele Brad, 1 post, data 
limită 15.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips carton 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

Caietul de sarcini si orke fel de informat» sunt la dispoziția eventuaHor cwnparatan La sectari sodetătri dm

Orăștie str Gh. Lai-ar nr 2 jud Hunedoara si La teiefom 9724 -25*676

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 • Mimason

A9 Elitte
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• Din istoria festivalului, o colecție de momente memorabile din arhiva video a Festivalului de film de la Cannes este accesibilă cinefililor pe un site de internet creat de organizatorii evenimentului cu ajutorul arhivei televiziunii naționale franceze. Șite-ul ina-festivaldecannes.com a fost lansat cu ocazia împlinirii a 60 de ani de existență a festivalului.

împotriva vânătorii de foci

Turist spațial Miliardarul CharlesSimonyi, care a plătit aproximativ 25de milioane de dolari pentru a fi al cincilea turist în spațiu, se va afla astăzi la bordul rachetei Soyuz, care va decola la ora 17.31 GMT. (Foto: epa)

M Actrița franceză Sophie 
Marceau protestează 
față de vânătoarea de 
foci din Canada.

Paris (MF) - Sophie Marceau s-a adresat guvernului francez pentru a protesta împotriva vânătorii de foci practicată în Canada, au anunțat Organizația pentru protecția animalelor (SPA) și Fondul internațional pentru protecția animalelor (IFAW).într-o scrisoare deschisă adresată lui Nelly Olin și Christinei Lagarde, miniștrii Ecologiei și, respectiv, al Comerțului exterior, Sophie Marceau „se arată indignată de atitudinea pasivă a Franței” în legătură cu acest su biect, subliniind că alte țări, precum Belgia, Croația și Statele Unite, interzic comercializarea produselor din focă, au indicat organizațiile într-un comunicat.

Sophie Marceau (Foto epa)Aproximativ zece personalități din lumea artei și a divertismentului s-au adresat deja guvernului francez la sfârșitul lunii martie pentru a protesta față de vânătoarea de foci din Canada.Autoritățile canadiene au permis uciderea a 270.000 de foci în 2007, o cifră inferioară celei din anul anterior, când s-a permis vânarea a 65.000 de exemplare. în luarea acestei decizii s-a ținut cont și de starea proastă a ghețurilor din sudul golfului canadian Saint-Laurent.
Deschide 
Tribeca

New York (MF) - Al Gore, fostul vice-președin- te al SUA, va deschide a- nul acesta gala Festivalului de film Tribeca de la New York, fondat de Ro- bert de Niro, care va începe cu o serie de scurt- metraje despre pericolele încălzirii globale. Cea de- a șasea ediție a Festivalului de film Tribeca se va desfășura în perioada 25 aprilie - 5 mai și nu va debuta cu o superproducție ci cu șapte scurtmefraje prezentate în cadrul campaniei Save Our Selves (SOS).
Scoase 
la licitație

Bruxelles (MF) - Circa 20.000 de fotografii personale și obiecte care au aparținut familiilor regale europene vor fi scoase la licitație pe 4 mai, la hotelul Drouot din Paris, Franța. Obiectele vor fi expuse la Bruxelles.

Charlize Theron
(Foto: EPA)

Film 
despre 
Clinton
LosAngdes(MF)- Ac
trița sud-africană 
Chariize Theron va 
avea rolul principal 
într-un film care va fi 
regizat de Paul Haggis 
și care va prezenta 
scandalul Whitewater, 
care a izbucnit după 
ce fostul președinte 
american Bill Clinton a 
fost acuzat de detur
nare de fonduri. Char
lize Theron va juca 
rolul lui Susan 
McDougal, femeia 
care a stat la originea 
acestui scandai. Paul 
Haggis va semna și 
scenariul acestui film 
pe care îl va produce 
și îl va regiza.

Prieteni Un papagal se bucură de prietenia unei alte înaripate, în colivia lor de la grădina zoologică din Belgrad.
(Foto: EPA)

L . ._________ •______ ' ______ J

Medicul lui Smith, cercetatLos Angeles (MF) - Medicul psihiatru care a prescris cele 11 medicamente găsite în camera de hotel în care a murit starleta Anna Nieole Smith este cercetat de Colegiul medicilor din California, potrivit unui purtător de cuvânt al organizației. Doctorul Khris- tine Eroshevich, care a prescris peste 1.800 de pastile și o sticlă cu un sedativ puternic pentru Smith în cele cinci săptămâni înainte ca aceasta să moară din cauza unei su- pradoze de medicamente, ar putea să-și piardă licența în cazul în care Colegiul medicilor descoperă că i-a recomandat starletei un tratament necorespunzător. Majoritatea medicamentelor au fost prescrise partenerului lui Smith, avocatul Howard K. Stern, dar colegiul medicilor este de părere că acestea erau de fapt pentru playmate-ul în vârstă de 39 de ani.

O navă de croazieră a eșuat
Atena (MF) - Doi turiști francezi au fost dați dispăruți după ce o navă de croazieră grecească a eșuat, joi, în apropiere de insula Santorini din Marea Egee, au anunțat, ieri, autoritățile elene. „Căutăm în continuare pe cele două persoane, un

Pasagerii evacuați (Foto: epa)

cetățean francez de 45 de ani și fiica sa de 16 ani”, a declarat un oficial din cadrul Ministerului grec al Marinei, Comerciale. O navă de croazieră grecească a eșuat în apropiere de insula Santorini din Marea Egee, sute de cetățeni americani și mai mulți turiști străini fiind evacuați din vaporul la bordul căruia se aflau 1.500 de pasageri și echipajul. Toți pasagerii au fost evacuați de la bordul navei Sea Diamond, au declarat oficialii. Ministrul grec al Turismului, Fani Palli-Petralia, a anunțat că vor asigura cazarea pasagerilor, adăugând că nota de plată va fi achitată de Guvern.

/anesa este născută 
n zodia Săgetător, ii plac 
tlimbările, messenger-ul ; 
;i muzica. y

Critică
M JLo a criticat așa nu
mita cultură promovată 
de manechine și actrițe

Los Angeles (MF) - Actrița americană Jennifer Lopez a declarat pentru ediția britanică a revistei Elle că în ultimii zece ani s-a menținut la mărimea 6 și că nu va fi niciodată o femeie slabă: „Nu îmi imaginez cum aș putea ajunge la acea mărime (0 n.r.) fără să mă îmbolnăvesc. Nu ar funcționa: am fese și sâni mari și curbele unei femei. Urăsc să văd în reviste fete care sunt atât de slabe încât par nefericite, ca și cum ar avea nevoie de o masă bună”.Actrița în vârstă de 37 de ani a continuat .Există fete care sunt
„îmi iubesc corpul. (...) Nu sunt obsedată", spune Lopez. (Foto: fan)slabe în mod natural și arată grozav, dar s-a ajuns la momente în care manechinele mor pe podium pentru că nu le intere

sează decât să fie slabe. Este o nebunie”. Lopez se alătură prin declarațiile ei altor celebrități, precum fostul top model Clau-

dia Schiffer și actrița Kate Winslet, care au criticat moda femeilor anorexice promovată de manechine și actrițe. în ultimele luni mai multe modele au murit din cauza anorexi- ei. Printre acestea se numără braziliancă Ana Carolina Reston, în vârstă de 21 de ani, care a murit pe podium, în timpul unei prezentări de modă, în noiembrie.Lopez a declarat că poate înțelege presiunea la care sunt supuse aceste femei: „La Hol- lywood am fost privită întotdeauna ca o femeie «mare»”. „Pentru mine, să arăți bine înseamnă să arăți sănătoasă, iar cel mai mare secret al frumuseții este să fii fericită”, a adăugat diva latino.
Pelerina invizibilă a lui Potter
M S-au alocat un milion 
de lire sterline pentru 
crearea pelerinei lui Har- 
ry Potter.Londra (MF) ■ Cercetătorii britanici au primit o subvenție de un milion de lire sterline pentru a concepe materialele necesare ascunderii unor obiecte solide și a demonstra practic posibilitate^ de a face

lucrurile invizibile. Cercetătorii de la Universitatea Salford încearcă să creeze o generație de materiale care va schimba radical modul-în care se comportă lumina.Noile „metamateriale” sunt realizate prin inserarea unor fire metalice, cu dimensiunea u- nei fracțiuni dintr-un fir de păr, în alt material, pe bază de plastic sau sticlă. Inserarea firelor metalice va produce o forță

electromagnetică care va obliga lumina să plutească în jurul obiectului „la fel cum apa de râu curge în jurul unei pietre”. Obiectele sunt vizibile pentru că reflectă lumina în ochi.Dar experții cred că un câmp magnetic puternic poate purta lumina în jurul obiectului, reușind să-l ascundă, acesta devenind invizibil. Cercetătorii spun însă că obiectele naturale au un câmp magnetic limitat.
Maimuța boliviană a primit un ou de Paște, jI gustos pentru ea deoare- ce îngrijitorii de la gră- | dina zoologică din Londra l-au umplut cu larve. 1 
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