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Vremea va fi frumoasă. Spre seară 
sunt posibile înnorâri.

dimineața la prânz seara

Un incendiu a izbucnit luni noaptea în apartamentul unei femei din Călan. Flăcările au izbucnit după ce Irina Platinca, de 72 de ani, a lăsat o lumânare aprinsă și a plecat la vecini. Incendiul a fost lichidat în aproximativ jumătate de oră, iar pagubele materiale au fost estimate la câteva Zeci de milioane de lei. (Foto: Traian Mânu)

• Program. Casieriile Serviciului Public de Impozite și Taxe Locale Deva vor fi închise de azi, de la ora 11,30, până luni, 4 Iulie, la ora 8. în această perioadă nu se fac încasări ale taxelor și impozitelor locale. (C.P.).
Pentru mașina ta!Vrei să-fi cumperi o mașină, ai nevoie de transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!DE CE? Pentru că noi am lansat campania “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim soluția pentru problemele tale legate de deplasare! în fiecare miercuri alege TRANSPORT din pagina 9!
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Hunedorenii ies din plată
■ 4500 de foști side- 
rurgiști hunedoreni vor 
rămâne în acest an 
fără surse de venit.

Deva (I.J.) - Situație tragică și fără precedent în județ! Locul I în topul șomerilor va fi greu de „bătut” de orice

agenție din țară, fiindcă în acest an vor ieși din evidențele șomerilor peste 4400 dintre foștii angajați ai Mittal Steel Hunedoara. „Vârful de lance va fi înregistrat în lunile august și octombrie, când vor ieși din evidențe 1033 de șomeri și respectiv 1372 de șomeri”, precizează Vasile

Iorgovan, directorul AJOFM Hunedoara.în plus, de la firma amintită și-au desfăcut contractul de muncă numai în luna a- ceasta 112 persoane, urmând ca în august să se disponibi- lizeze 1108 angajați. Pentru a nu ajunge într-o situație disperată, șomerii vor avea în

tâietate în găsirea unui loc de muncă în Occident. „La începutul lunii iulie, vom deschide la Deva un punct de lucru al OMFM, unde toți acești disponibilizați își vor putea depune dosarele special pentru industrie și agricultură în țări europene”, mai spune Vasile Iorgovan.

La Rapolt, nici un promovat

Balanța de cant curent
Deficitul balanței de cont curent a României a crescut de 
la începutul anului cu 77,2 la sută

_  Datoria extemâ pe
■ termen mediu fi lung 
m Datoria externă
• public garantată 
m Datoria extents 

negarantată public

(jr.ifica Cuvântul fiber, sursa: BNR

■ Nici unul dintre ele
vii a două școli hune- 
dorene nu a promovat 
Capacitatea.Deva (R.I.) - Că sunt școli bune și școli mai puțin bune este un lucru bine cunoscut de către toată lumea.Dar să nu promoveze nici măcar un elev dintr-o gene

rație nu se întâmplă chiar în fiecare zi. O asemenea situație concretă a fost înregistrată la noi în județ în două școli, din localitățile Rapolt și Râu Bărbat.E adevărat că respectivele clase nu aveau mai mult de 7- 8 elevi. Dar tot nu dă prea bine...„E greu pentru ele, sunt școli mici, au puțini elevi...”

spune Simion Molnar, inspector general adjunct. Iar la Rapolt nu e prima oară...; a început deja selecția școlilor se pare; cam brutal!E drept că ne „mândrim” cu o promovabilitate destul de bună, până la urmă, în contextul general: în jur de 72% față de media de 69% pe țară și 79% procentajul cel mai mare (Vâlcea).

Șomeri
Deva (M.S.) - Peste două zile, câteva sute dintre gardienii publici vor fi dați afară din serviciu, fără ca să primească plăți compensatorii, ci doar ajutorul de șomaj. Mai puțin de jumătate dintre foștii gardieni publici au reușit să-și găsească de lucru, /p.3

Consilieri cu insignăDeva (M.S.) - Consilierii județeni vor putea fi identificați pe baza insignei și a legitimației care le va arăta calitatea de ales local, formele acestora fiind adoptate în ședința Consiliului Județean (CJ) Hunedoara; desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute.Pentru a fi valabile, legitimațiile celor 33 de consilieri

județeni trebuie semnate de președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț.Insigna de consilier județean va fi confecționată din tombac argintat, are forma u- nui scut pe care sunt precizate culorile României, stema județului, denumirea CJ Hunedoara și precizarea calității celui care o poartă.

Angajează în condiții avantajoase

pentru coordonarea, îndrumarea și conducerea activității 
de comerț cu amănuntul, cu experiență în domeniu. 

Salariul, la nivel european. 
Interviul va avea loc in data deJ

02.07.2005, orele 10.00-15.00, în Deva, 
B-dul 22 Decembrie, bL 45A, parter.

Relații suplimentare și programări la tel. 0744.750.117.
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• Verificări. Doi inspectori ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) se află în prezent în I rari, pentru a verifica activitățile nucleare ale teheranului. Centrele nucleare unde urmează să se deplaseze inspectorii AIEA nu au fost precizate.
• Condamnate simbolic. Tribunalul Mondial pentru Irak, fondat de organizații neguvernamentale care se împotrivesc războiului și ocupației din această țară, a condamnat, luni, cu severitate, chiar dacă numai cu valoare simbolică, SUA și Marea Britanie.

Saddam a 
decis singurBagdad (MF) - Fostul i vicepremier irakian, Ta- rik Aziz, a afirmat, în i timpul unui interogatoriu dat publicității, că Saddam Hussein a luat singur decizia de a re- i prima insurecția șiită din 1991. Aziz a declarat ; că, în aceste probleme, i fostul dictator avea un control absolut, iar cei | zece membri ai Consili- ; ului de Conducere a Revoluției (COR), cea mai : înaltă autoritate a statului, nu aveau posibili- J tatea să-și exprime punctul de vedere. Aziz ocupa funcția de ministru de Externe, de vicepremier și era membru al CCR și al comandamentului regional al partidului Baas. ;

Gloria Arroyo
(Foto: EPA)

Regele
■ Fostul suveran va pri
mi în schimbul Peleșului, 
Pelișorului și Foișorului 
30 milioane euro.

București (MF) - Fostul suveran al României Mihai I va primi 30 de milioane de euro în schimbul castelelor Peleș, Pelișor și Foișor, precum și pentru colecțiile, obiectele și celelalte bunuri mobile aflate în inventarul acestora.Deputății, au adoptat ieri, pe articole, proiectul de lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I.Cele 30 de milioane de euro vor fi plătite eșalonat, în tranșe egale, pe o perioadă de doi

Mihai va fi despăgubit

Regele Minai și regina Ana (Foto: epa)ani, plata primei tranșe ur- de 30 de zile lucrătoare de la mând să fie făcută în termen data intrării în vigoare a le

gii. Potrivit proiectului de lege, regelui Mihai îi va fi restituită în natură Vila Cavalerilor din orașul Sinaia și va putea folosi gratuit, pe durata vieții, Palatul Elisabeta.De dreptul de folosință asupra acestui imobil vor beneficia, pe durata vieții, și Principesa Margareta și Principele Radu.De asemenea, regele Mihai va putea folosi castelele Peleș, Pelișor și Foișor pentru organizarea unor evenimente dacă în organizarea și desfășurarea acestora este implieat și statul român.Proiectul de lege a fost a- doptat de Senat în luna mai 2005 și urmează să primească astăzi votul final în Camera Deputaților.
I se cere 
demisia
Mania (MF) - Un li
der al opoziției filipi- 
neze a amenințat, 
ieri, că va iniția pro
cedura de destituire 
a președintelui statu
lui, Gloria Arroyo, du
pă ce aceasta a recu
noscut că a vorbit la 
telefon cu un mem
bru al Comisiei Elec
torale, în timpul nu
mărării buletinelor de 
vot, la alegerile din 
2004. După trei săp
tămâni de tăcere, 
Gloria Arroyo a pre
zentat luni scuze fili- 
pinezilor declarând 
că a fost o „eroare 
de judecată", Ea a 
negat că ar fi vrut să 
influențe» i iltatul 
alegerilor prezidenția
le și a, refuzat _ de
misioneze, așa cum a 
cerut opoziția.

mișcării Jîhadul Islamic au participat ieri la un marș de protest ce a avut loc în tabăra de refugiați din Nuseirat, Fâșia Gaza.
(Foto: EPA)

Uciși în trei incidente
Samarra (MF) - Șase membri ai forțelor de securitate irakiene au fost uciși, ieri, în trei incidente care au avut loc în regiunea Samarra, la 125 de kilometri nord de Bagdad, au afirmat surse din poliție și armată, informează AFP.Trei membri ai comandourilor Ministerului de Interne au fost uciși iar alți cinci răniți de explozia unei bombe, în timpul unei operațiuni de patrulare, a declarat căpitanul Hassan al-Juburi.în alt incident, un polițist a fost ucis și alți doi răniți în timpul unui atac al insurgenților asupra unui important post al forțelor de securitate, în apropiere de Samarra, conform afirmațiilor comandantului poliției Latif Chaab.Alți doi militari au murit și un altul a fost rănit de tirurile de rachete antitanc ale unui grup de atacatori, în timp ce patrulau la al-Muhtassem, la sud de Samarra, a precizat comandantul Joumaa Mohammad.
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Au fost votati observatorii la PE
■ Cei 35 de parlamen
tari români participă la 
un program de instruire 
susținut de experți ai UE.

București (MF) - Plenul comun al celor două Camere a votat, luni, propunerile partidelor referitoare la cei 35 de senatori și deputați care vor reprezenta România, ca observatori la Parlamentul European (PE).UDMR i-a propus pe Kele- men Attila, Konya-Hamar Sandor și Karoly Szabo. PD pe Roberta-Alma Anastase, Monica Iacob Ridzi, Marian Jean Marinescu.Din partea PRM au fost

5propuși Eugen Mihăiescu, Viorel Duca, Daniela Buruiană, Petre Popeangă, Vlad Hogea. PC i-a desemnat pe Silvia Ciornei, Grațiela Iordache și- Dumitru Becșenescu.Din partea senatorilor Alianței DA au fost propuși Maria Petre, Nicolae Vlad Popa, Radu Țârle, Adrian Cioroia- nu.PNL i-a nominalizat pe Mona Muscă, Mircea Coșea, Ra- luca Turcan, Tiberiu Bărbu- lețiu, Ovidiu Silaghi.Din partea minorităților naționale a fost propus Ovidiu Ganț.PSD i-a desemnat pe Alexandru Athanasiu, Corina Crețu, Vasile DânCu și Șerban

Nicolae, Titus Corlățean, Gabriela Crețu, Cristian Dumitrescu, Ioan Mircea Pașcu, Radu Podgoreanu, Daciana Sârbu, Adrian Severin și Valeriu Zgonea.Cei 35 de parlamentari români desemnați ca observatori la Parlamentul European au participat, ieri, la un program de instruire susținut de experți și reprezentanți ai Uniunii Europene.Pe parcursul a două zile, o- ficiali ai instituțiilor europene le vorbesc parlamentarilor români despre importanța și funcțiile Parlamentului European și despre relația acestei instituții cu parlamentele naționale.

PSD, criticat
București (MF) - Raportul pe 2004 al Federației Internaționale Helsinki pentru Drepturile Omului semnalează, în cazul României, o „deteriorare a statutului drepturilor și libertăților civile”, atribuită încercărilor PSD de „a controla aproape toate sectoarele vieții politice, economice, sociale și culturale”. A doua parte a anului 2004, dominată de alegerile parlamentare și prezidențiale, a fost însoțită de „controlarea principalelor organizații de media” de către PSD.

în doi ani, va fi 
sigur în Irak

Londra (MF) - Premierul irakian, Ibrahim al-Jaafari, a declarat luni că doi ani sunt suficienți pentru restabilirea securității în Irak, unde, la un an după transferul suveranității către Guvernul interimar irakian, violențele nu s-au diminuat.După întrevederea avută cu Tony Blair, Jaafari a declarat că o consolidare a forțelor de securitate irakiene și o cooperare mai substanțială cu țările învecinate pentru securizarea frontierelor sunt elemente vitale pentru combaterea insurgenței.Jaafari s-a deplasat anterior în Statele Unite, unde secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, mai puțin optimist, a apreciat că violențele din Irak ar putea dura mai mulți ani.Premierul irakian a declarat că este de acord cu contactele cu insurgenții pentru implicarea lor în procesul politic, însă cu condiția ca ei să nu aibă legături cu masacre.

Premierul irakian și Tony Blair, 
la Londra (Foto: epa)
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în afara deputatului, au mai murit patru oameni (Foto: epa)

Deputat șiit ucis în Bagdad
Bagdad (MF) - Decanul de vârstă al Parlamentului irakian, Dhari al-Fayyad, un șiit de 87 de ani, a fost ucis, ieri dimineață, împreună cu fiul său și cu trei gărzi de corp, într-un atentat sinucigaș cu mașină-capcană, în nordul

Bagdadului, a declarat o sursă din Ministerul de Interne, citat de AFP.„Dhari al-Fayyad a fost ucis împreună cu fiul și cu trei dintre gărzile sale de corp, când o mașină-capcană, condusă de un kamikaze, a explo

dat la trecerea convoiului deputatului, în cartierul Rachi- diyah”, a afirmat sursa citată.Deputatul sunnit Michaan Juburi a supraviețuit, la sfârșitul lunii aprilie, unui atentat sinucigaș, comis la nord de Bagdad, soldat cu opt răniți.
Declarație comună de reconciliere

A
Belgrad (MF) - Președintele Serbiei-Muntenegru, Svetozar Marovici, al Croației, Stipe Mesici, și omologul lor din Bosnia-Herțegovina, Borislav Paravac, au semnat, luni, la Belgrad, o declarație comună referitoare la reluarea bunelor relații între cele trei state.Potrivit textului declarației, „reînnoirea totală a relațiilor

de bună vecinătate, respectarea standardelor europene în materie de protecție a drepturilor și libertăților minorităților etnice, cooperarea regională bazată pe egalitate și respectarea intereselor comune, precum și aderarea la Uniunea Europeană nu au alternativă”.Cei trei președinți ai foste

lor republici iugoslave aflate în conflict în anii 1990 au a- preciat că „normalizarea relațiilor dintre țările Triunghiului de la Dayton (acordul de pace semnat de Belgrad, Zagreb și Sarajevo în 1995, care a pus capăt conflictului din Bosnia) a înregistrat un progres semnificativ și s-a extins în toate domeniile vieții”.
Redactor șei: Adrian Sălâgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, Daniel I. lancu, 
Raluca lovescu. Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela îâmaș. Tibenu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul a Cuvântul liber costă 59.000 lei (5,9 RON) pentru Reclamații
o lună, 169 000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, 319 000 lei (31,9 RON) privind

pentru șase luni și 599 000 lei (59,9 RON) pentru un an la ziarului3

sediul redacției, ia propriii distribuitori de presă și 56.000 lei (5,6 RON) telefon^
plus taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale ain teritoriu. o§oi 030303
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• Ghișee închise. Programul de lucru cu publicul la Serviciul Taxe și Impozite Locale și la Centrul de Informare a Cetățeanului din cadrul Primăriei Hunedoara va fi întrerupt în perioada 1-3 iulie. Activitatea va fi reluată luni, 4 iulie. (C.P.)
• Delfinul de aur. Două milioane de lei este suma alocată de CL Petroșani pentru participarea Gabrielei Paraschiv, elevă a Școlii Generale „I.G. Duca" din Petroșani, pentru participarea sa la festivalul de muzică ușoară de la Năvodari „Delfinul de aur". Gabriela este singura reprezentantă a județului la festival. (I.J.)

Impozit pe vânzarea de teren

30 de șomeri au serviciu
Deva (I.J.) - Din cele 700 de posturi pe care AJOFM Hunedoara le-ar fi putut subvenționa pentru municipiul Deva, Consiliul Local a oferit loc de muncă doar pentru 30 de șomeri. Câteva zone „fierbinți” ale municipiului, adevărate focare de infecție pentru Primărie, vor fi salubrizate și eco- logizate de către cei 30 de șomeri aflați în evidențele AJOFM. „Conform legii, AJOFM subvenționează, în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din salariul minim de bază, iar în cealaltă perioadă un salariu la care se adaugă contribuția de asigurări datorate de angajator pentru primăriile care solicită șomeri pentru lucrări de interes comunitar”, precizează Vasile Iorgovan, directorul AJOFM.

sunt interesate

■ Conform Codului Fis
cal, de la 1 iulie statul 
impozitează cu 10% 
tranzacțiile cu terenuri.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Statul impozitează profitul obținut din vânzarea tuturor terenurilor, fără construcții, dobândite după ianuarie 1990. Banii sunt reținuți de către notarul unde se încheie tranzacția, acesta urmând să vireze banii la stat. Pentru stabilirea impozitului va fi necesară evaluarea terenului de către un expert în cazul în care imobilul este la prima tranzacție, în momentul vânzării se va face diferența dintre prețul

Pllține persoaneRomânia de practicarea echitației. Cel mai adesea, plimbările pe cal sunt considerate ocazii de amuzament. (Foto: epa>

Despăgubiri pentru 
televizoare

Deva (C.P.) - La câteva zeci de locuitori ai comunei Vețel le-a fost distrusă aparatura electrocasnică din case, în mare parte televizoare, din cauza unor defecțiuni pe rețeaua de alimentare cu energie electrică. „Luni, la dispariția tensiunii, pe linia de medie tensiune Deva - Muncel, automatizarea unei microhidrocentrale aparținând Hidroelectrica nu a funcționat și a debitat pe linie tensiune la parametri necorespunzători, provocând daune consumatorilor de energie electrică din zonă. Toți clienții afectați vor fi despăgubiți conform contractului de furnizare încheiat cu societatea noastră”, au precizat reprezentanții Electrica Deva. în acest sens, pentru a beneficia de despăgubiri, cei afectați trebuie să depună plângeri scrise la Electrica Deva.

Noi tipuri de declarații fiscale
Deva (C.P.) - Firmele nu vor mai avea obligația de a depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă actele care atestă plata lunară a contribuției pentru asigurările sociale de stat și a contribuției la constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj. Așa este prevăzut intr- un proiect de modificare a Legii 130/1999 privind protecția persoanelor încadrate în muncă, adoptat recent de guvern. Documentul prevede o nouă declarație fiscală impusă angajatorilor, prin care se stabilește și se individualizează creanța privind

Alocația scade cu 5 milioane3

Cursul valutar BNR
J J * W w w > w WW >
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1 dolar 29.809 lei
1 euro 36.050 lei
1 liră 54.243 lei
1 forint 145 lei
1 franc elvețian 23.339 lei
1 gram aur 419.072 lei

■ Indemnizația pentru 
creșterea copilului va 
scădea conform unui 
proiect nou al MMSSF.

Deva (I.J.) - 5 milioane de lei, aceasta este suma cu care va scădea indemnizația pentru creșterea copilului până la doi ani, conform unui proiect de lege inițiat de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (MMSSF). Dacă în momentul de față părintele care se ocupă de creșterea copilului primește 85% din salariul mediu pe economie, proiectul propune 35% din salariul mediu brut reglementat prin Legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.Suma rezultată se cifrează astfel la mai puțin de trei mi

tranzacției și valoarea stabilită de către expertul evaluator. în cazul în care diferența este favorabilă, aceasta va fi impozitată cu 10%.
Vânzări pe parceleDacă proprietarul terenului intenționează să vândă doar o anumită suprafață, va tre

Impozitul pe vânzarea terenurilor - 16% la 1 ianuarie 2006

comisionul datorat Inspecției Muncii pentru completarea cărților de muncă, declarație pe care angajatorii vor trebui să o depună lunar, la ITM. Angajatorii care înregistrează obligații restante și neachitate reprezentând comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Muncă vor depune o declarație-inventar, ceea ce va permite o evidență informatizată a acestei plăți. Păstrarea și completarea carnetelor de muncă se realizează, în prezent, atât de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, cât și de către angajatori 
lioane de lei, față de peste șapte milioane de lei cât este acum.
Alocația se va încasa „Fiind plătită de la bugetul de stat, suma va fi primită de orice persoană care se află în

Alocația 35% din venitul brut

bui să facă evaluarea pentru parcela destinată vânzării. Acest lucru se va face ori de câte ori va mai vinde câte o parcelă din suprafața de teren deținută. în cazul în care proprietarii au ridicat construcții pe acel teren, condițiile de aplicare a noului impozit se schimbă radical.

Președintele companiei aviatice Virginia, Richard Branson, a inaugurat o linie aeriană Londra- Havana. La primul zbor, acesta a fost întâmpinat cu fast și s-a pozat pe aripa avionului încadrat de două dansatoare cuuaneze.
(Foto: EPA)

concediu de creșterea copilului, indiferent dacă a cotizat sau nu la bugetul asigurărilor de sănătate. Faptul că o persoană lucrează sau nu se va reflecta mai târziu, în veniturile acesteia după ce a ieșit Ia pensie. Practic, indemnizația se acordă de către CJP Hunedoara”, declară Octavian Băgescu, director al DGMSSF Hunedoara. în plus, indemnizația va purta un alt nume, se va numi alocație.O noutate este că persoanele care se întorc la muncă, după concediul postnatal de lăuzie, pot beneficia de această alocație cumulată cu salariul.Legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2006. Proiectul de lege prevede faptul că 
efectele acesteia nu se aplică retroactiv.

Adică nu se impozitează profitul obținut din vânzarea terenului, ci se taxează profitul din înstrăinarea construcției ridicate, și aceasta în cazul în care clădirea a fost finalizată după luna iulie 2002.
Alte evaluăriLa o casă nouă se ia în calcul prima dată valoarea pentru care se plătește impozitul la primărie. Dacă aceasta nu este actualizată, vânzătorul trebuie să plătească un expert să facă o nouă evaluare.Apoi, impozitul se va aplica pe diferența dintre prețul vânzării și valoarea stabilită de evaluator. Dacă prețul tranzacției este mai mic decât valoarea constatată, nu se va mai aplica impozitul.

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: O) 409.222 ,
0723-354.991 . * k,
Str. Primăriei Nr.M I : ► -r |
ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOTE
Numai aici gasesti:

Cele mai mici preturi;
MONITOARE 15’de la-450.000 lei 
MONITOARE 17'de la-850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E-mail: calculatoareiar(Lslink.ro
RECLAMA

mailto:clara.pas@informmedia.ro
Lslink.ro
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore polițiștii hunedoreni au aplicat 130 de amenzi la legea circulației, din Care 12 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 5 permise de conducere. Pe linia protecției consumatorului s-au aplicat 3 amenzi la Orăștie și Hațeg. (M.T.)

Pata de pe obra- 
zu țărișoarei
Damiel I. Iancu_____________
daniel.iancu@informmedia.ro

1“‘Xupă cum s-a putut zări și cu ochii unui
LJcopil dat în mintea bătrânilor, zilele 

trecute sărea'cămașa de pe piepții fostului 
nostru președinte, Ion. Asta în timp ce 
plângea de mila bietei Românii amenințată să 
roșească de pata ce e cât pe-aci să-i fie arun
cată în obraz. Mai precis faptul, destul de 
probabil, ca el însuși să devină „culpă 
penală" în chestiunea cu minerii hunedoreni 
plecați în excursie la capitală, sub înaltul său 
patronaj și la emoționanta sa chemare. 
Rușinea de care făcea vorbire „ex"-ul se refe
rea la inadmisibila situație ca tocmai el, care 
ne-a păstorit 11 ani din 15, să ajungă taman 
în temnița de unde l-a scos pe Cozma.

Ce să-i faci! Minte scurtă de președinte
\_>prea longeviv. Parcă era printr-un de

cembrie înghețat când alt „fost", cu state de 
plată mult mai lungi în ceea ce privește călă
rirea românilor, era „tras", la propriu, la răs
pundere, făr' ca lui Ion al nostru să-i pese pe- 
atunci de imaginea șifonată și obrazul scuipat 
al țărișoarei căreia îi plânge azi de milă. Cul
mea tupeului, teama lui de bulău e confun
dată cu o „rușine națională", în schimb cio
măgeala din iunie '90 îi apare ca „o construc
ție democratică"... Să mori de râs, nu alta! 
Sau mai bine nu, că nu se știe cât de glumeț 
poate fi ex-președintele!

aww

Ranged antrenați în
■ 14 copii și adoles
cenți urmează cursurile 
de instruire pentru diplo
ma "Junior Ranger".

Sahda Bocamiciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Ei au fost selectați de către Administrația Par cului Național Retezat și sunt găzduiți la cabana Gura Zlata. în România, prima tabără de acest fel a foșt organizată anul trecut, la Pietrele. Alegerea celor 14 s-a făcut din rândul elevilor din localități din jurul Retezatului - Nuc

șoara, Sălașu de Sus, Râu de Mori, Brazi, Pui, Clopotiva și de la Cluburile Retezat Junior Ranger din Deva, Călan și Hunedoara. Timp de o săptămână, elevii sunt inițiați de către rangerii APNR și de formația Salvamont Hunedoara în tainele meseriei.
Mici, dar... briciCursanții învață să acorde primul ajutor, să coboare în rapel un perete de stâncă, să urce pe teren accidentat, să se orienteze în teren, să monitorizeze activitățile turistice din Parc, să marcheze un traseu turistic, să vegheze la

Cei 14 la tabărarespectarea Regulamentului PNR și alte lucruri. Doi din cei 14 vor merge la Congresul Junior Ranger din Austria și nizată în Germania - Parei 
Național Pâdure® Bevarezj la început (te Uf st 3005.

>■ >"

Dacă nici examenul de capacitate nu poate fi luat, atunci ce să așteptăm de la noua generație? Părinții, profesorii și copiii sunt vinovați. Școlii nu i se acordă, importanța cuvenită și copiii învață foarte puțin.
ĂNONIMă, 
Deva

Elevii și părinții.Comportamentul tinerilor de clasa a VIII-a ne surprinde neplăcut și un asemenea comportament nu poate rămâne fără urmări. Copiii ar trebui supravegheați mai mult de părinți pentru a nu mai avea surprize neplăcute.
Licîniu» Furdui, 
Deva

Elevii. Am văzut în ultimele săptămâni foarte mulți elevi de clasa a VIII-a complet 1 indiferenți la examenul pe care-1 susțineau. Este primul examen important din viața de elev, examen la care nu ar trebui să fie probleme.
lULIA, 
Deva

Deopotrivă și copiii și profesorii. Cred - că asta spune mult despre nivelul de pregătire realizat în școli și nu ar mai trebui să i se dea așa de mult credit. Copiii nu sunt conștienți de importanța examenului și părinții-nu-i supraveghează.
Cornel, 
Deva

Elevii și părinții. 
Păfinții'BU-i 

supraveghează deâoe 
pe copil și această at 
tudine nu duce la 
hinlic bun. Elevii nu 
sunt suficient de 
maturi pentru a 
înțelege importanța 
acestui examen si 
dau șansei cu •** 
piciorul? » ■'
VaMM, j 
Dev^. ■

T

vă oferă cazare în 8 
camere, 15 locuri
• 2 single
• 5 duble
• 1 apartament

• Room service și micul dejun sunt 
asigurate în incinta motelului, iar 
prânzul și cina la restaurantul CLUB 
T, vizavi de motel.

• Bar
• Terasă

Hațeg, b-dul T. Vladimirescu, 
bl. 15

Informații și rezervări la tel.:
0254.772.344, 

e-mail: artmotel@geraico.ro

la 
standarde 

intern aționale, 
camerele fiind 

dotate cu: aer con
diționat, minibar, 

baie, telefon cu 
acces internațional.

Toate compun o oază de recreere unde se pot îmbina utilul cu plăcutul.
a
i% RfCLA!

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:artmotel@geraico.ro
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• Reunirea Jiului. Amânată cu două zile, la cererea noului antrenor, lonuț Chirilă, reunirea echipei Jiul Petroșani este programată azi la ora 10. Chirlă a declarat că se va pronunța asupra valorii jucătorilor doar după ce va lucra cu ei 10 zile. Noul antrenor va fi ajutat pe banca tehnică de fostul antrenor Marin Tudorache și de Damian Militaru. (V.N.)
• Nu au trecut. Se pare că și pentru Sandra Izbașu și Loredana Șucar, componente ale lotului olimpic de perspectivă, care au absolvit clasa a Vlll-a la CNS Cetate Deva, examenul de capacitate a fost foarte greu. Cele două nu au obținut note de trecere la limba și literatura română. (V.N.)

»

La Turneul de tenis de la Wimbledon, elvețianul Roger Federer este o figură bine cunoscută. Iată-1 returnând o minge In meciul pe care l-a disputat cu spaniolul Juan Carlos Ferrero. (Fota

-A5 Sa

Circuitul Internațional 
„Ion Tiriac"Hunedoara (V.N.) - La Hunedoara a continuat Circuitul Internațional al României la tenis de câmp, „Ion Tiriac”. Astăzi vă prezentăm rezultatele turului final la calificări. Așadar, Sansonetti (URU) - Madden (USA), 6-4, 7-6; Migani (ARG) - Ortiz (ESP), 6-1, 6-4; Gavrilă (ROM) - Braeckman (BEL), 6-0, 6-3; Maamoun (EGY) - Anagnastopol (ROM), 7-6, 6-1; Puhanic (AUT) - Bouyahya (MAR), 7-5, 3-6, 6-4; Bruni (BRA) - Luncanu (ROM), 6-3, 6-3; Roman (AUS) - Buzatu (ROM), 6-1, 6-4; Muguruza (VEN) - Slabinsky (GBR), 6-4, 6-4. Astăzi începe concursul la simplu și dublu, cu meciurile din turul I. Tabloul de concurs cuprinde 32 de jucători. Favoriți sunt Cruciat Adrian (ROM), Torresi Federico (ITA), Alund Martin (ARG), Camarco Alessandro (BRA).

Pregătire 
viată! aal municipiului Orăștie și al județului Hunedoara atât pe plan național cât și pe plan internațional.

■ Intr-un singur an, 
225 de medalii la cam
pionatele europene, 
naționale și CR.

Valentin Neagu
valentln.neagu@informmedia.ro

CUVÂNTUL LIBER: Ce 
înseamnă de fapt „Dacicus” 
Orăștie?Nicolae lordăchescu: Foarte multe, dar în primul rând o școală de educație. Inclusiv educație patriotică, chiar dacă în prezent sună poate puțin deplasat. Mă refer la faptul că, atât la intrarea în sală, cât și la ieșire, toată lumea salută tricolorul. Indiferent de vârstă sau funcție, înseamnă apoi o asiduă pregătire pentru muncă.

C.L.: Cum se face acest 
lucru prin karate?

N.I.: în acest sport îndeobște se lucrează cu psihicul omului, determinând auto- cunoaște-rea, evaluarea corectă a posibilităților proprii. Trebuie să mai spunem apoi că prin karate se reușește înlăturarea fricii de necunoscut, a angoaselor și șovăielilor.

C.L.: Mai înseamnă și 
altceva?N.I.: Desigur. Un centru și o pepinieră de pregătire a tinerilor din Orăștie pentru viață și pentru valorile morale adevărate. De asemenea, clubul nostru este un ambasador

C.L.: De ce credeți că 
vin părinții cu copiii 
la dumneavoastră 
pentru a practica 
acest sport?N.I.: Pentru a-i învăța ce înseamnă disciplina, ordinea, munca în e- chipă, pentru a-i integra în colectivitate și,ultimul rând, pentru a face din ei valori sportive.

Nicolae lordăchescu, antrenor la CS "Dacicus (Foto Traian Mânu)nu în
C.L.: Cum este organizat 

clubul?

I

antrenor emerit de karate

N.I.: Clubul “Dacicus” a luat ființă în luna aprilie a anului 1990. De atunci a tot evoluat. Primele rezultate au apărut cam după doi ani și jumătate. Acum suntem structurați pe două categorii de vârstă: copii cădeți și juniori - seniori. Avem 85 de sportivi karateka, dintre care 65 sunt legitimați la Federația Română de Arte Marțiale.
Data nașterii: 6 august
Studii: Școala de maiștri militari. Școala 
de antrenori de karate, București, special
izări în karate și arbitra],
!n prezent, antrenor la Asociația CS „Daci
cus" Orăștie.
Căsătorit, un copil

C.L.: Care sunt cele mai 
bune rezultate obținute de 
sportivii dumneavoastră?N.I.: Este destul de greu să facem o anume ierarhie. Voi aminti însă pe cele dobândite la Campionatele internaționale de la Budapesta. Federația și ANS ne-au omologat 10 locuri: șase locuri I,

trei locuri II și un loc III. Cele mai multe locuri I le-am obținut la seniori, ceea ce este un lucru important. De asemenea, poate nu ar fi lipsit de interes să amintim că, numai anul trecut, am obținut 225 de medalii, dintre care multe la europene, foarte multe la Campionatul Național și Cupa României. Numai Ia ultima întrecere am câștigat nu mai puțin de 40 de medalii, la individual și echipe.
C.L.: Se poate vorbi de o 

tradiție in acest sport la 
Orăștie?

N.I.: Categoric. Pentru că și înainte de 89 aici a funcționat un club cu un asemenea 
profil.

Efecte extreme minimalizate
■ Michelin recunoaște 
că pneurile nu erau 
suficient adaptate pen
tru condițiile de cursă.

Paris (V.N.) - Producătorul de pneuri Michelin a recunoscut că a „minimalizat efectele extreme suportate de pneuri” în virajul supraînălțat de pe circuitul de la Indianapolis, astfel încât pneurile furnizate echipelor nu au fost adaptate.
SimulăriPentru a pregăti pneurile la Indianapolis, Michelin a fost nevoit să efectueze mai multe simulări în baza rezultatelor testelor realizate pe alte circuite. Michelin recunoaște că investigațiile sale „au arătat

Michelin în condiții extreme (Foto: EPA)că, în virajul 13, încărcăturile suportate de pneul stânga - spate au fost superioare celor mai mari estimări ale inginerilor”. în schimb, investigațiile referitoare la mate
riale și structură au confirmat lipsa oricărei anomalii.Michelin a recomandat e- chipelor care utilizează pneurile sale să nu concureze la Indianapolis, pe 19 iunie.

Plecări și veniri 
la Jiul

Petroșani (V.N.) - Din surse demne de încredere am aflat că la nou- promovata în Divizia A, Jiul Petroșani, se preconizează unele plecări, dâr și înnoirea ehipei. Deocamdată ele sunt probabile. Așadar, probabil va pleca C. Mulțescu, la Minerul Lupeni, iar la capitolul veniri se vehiculează următoarele nume: Varga, V. Miculescu, B. Apostu (toți de la UTA), Buhuș (liber de contract), Szekely, Szi- lagy (ambii U Cluj), Gado /FC Bihor), C. Ciobanu (Apulum).
45% Reducere Economisește cu abonamentul 

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei
GUM TE ABONEZI?

(0,22 lei noi) o-

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, în flecare vineri primești 
iIIIm&i complet supliment 

tuli de televiziune.
■

CF*

Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
Abonamente

1 lună

3 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)

169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)

Localitatea

afrivi ZnnFinnnl)

NumelePrenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

mailto:valentln.neagu@informmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• ne- 1 balcoane, parchet, gresie,
faianță, contorizârl, 2 focuri gaz, etaj 2, zona l. 
Maniu, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418.
• decomandate, balcon închis, contorlzări, etaj 
2, bdul I. Maniu, preț 1,2 mid. lei. Tel. 0740/210780.
• decomandate, centrală termici gresie, 
faianță, parchet vedere la bulevard, zona Maga
zinul Tineretului, preț 1,250 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0742/290024,
• decomandate, Deva, Tltu Malorescu, bloc 
cărămidi etaj 3. parchet stejar, contorlzări, 63 
mp, balcon închis, interfon, boxă uscâtorle, preț 
13 mid. lei. Tel. 0741/210056.

• Deva, I. Maniu, decomandate, 55 mp, 
contorlzări, repartitoare, parchet balcon închis, 
preț 980 milioane lei. Tel. 0722/564004.
• Deva, zona Liliacului, stare bună balcon mare, 
parchet, gresie, faianță, 56 mp, preț negociabil, 
Tel. 222303.

■ decomandate IU mp, centrală termică 2 
balcoane, 2 băi, multiple îmbunătățiri, etaj 1 din 
4 zona Carpațl, preț 47.000 euro. Tel. 
0746/084616.
o decomandate 2 băi, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorlzări, 90 mp, etaj 3, Deva, I. Maniu, 
preț 42.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418.

• Sânarta, 2 corpuri, anexe, curte mare, grădină
680 mp, facilități apă gaz, canalizare, preț 1300 
mid, lei. Tel. 0727/844590.

• ocaziei urgent decomandate, 35 mp, etaj 1, 
contorizărl, balcon, ultracentral, Deva, preț 
19.000 euro. Tel. 0745/888619.

Vând spații comerciale (25)
• ofer ipra închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat, centrală termică zona 
împăratul Traian. Tel. 074V154401,227542 seara.

Vând case, vile (13)

Vând case de vacanța (15) Vând terenuri (21)

o Hunedoara, central, etaj 1, Centrală nouă 
faianță parchet ușă metalică balcon închis, 
convenabil, accept credit imobiliar. Tel. 
0722/972981,0741/077821.
• Slmeria, zonă centrală parchet laminat 
geamuri termopan, bucătărie mărită bale cu 

talant t preț 900 milioane lei. negociabil 
Tel. 0720/505771.
• semldecomandata, bucătărie, baie, balcon, 
contorlzări, ocupabll imediat zona Patria, preț 
900 milioane lei. Tel. 0741/154401,227542 seara.

Vând ap. 3 camere (05)

• balcon IncNi. centrală termică geamuri ter
mopan, amenajat ultramodern, Deva, zona Udo, 
preț bun. Tel. 0745/079659.
• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, mobilă dormitor nbuă ocupabll 
Imediat, preț 1,030 mid. lei. Tel. 0740/210780.
» decomandate, uttraomtral Deva, negociabil. 
Tel. 0722/693467.
• decomandate ultracentral Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0722/693487.
• Deva, Al. Saturn, centrală termică, gresie, 
faianță parchet, balcon, amenalat, preț 42.500 
euro. Tel. 0742/290024.
• Hunedoara, zona Cora șl casă la 3 km de 
Hunedoara, teren, grădină livadă teren Intrav
ilan cu 3 garaje, zona Ceangăi, prețuri negocia
bile. Tel. 0254/718969.

o calăm construcție, zonă ultracentrală com
pusă din P+M, garaj, teren 800 mp, preț 50.000 
euro, negociabil. Tel. 0727/844590.
• casă m Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, bale, garai, curte cu pomi fructiferi șl 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
Intermediari!

• cală modestă preț 650 milioane lei șl 
garsonieră în zonă bună sau schimb cu aparta
ment plus diferență toate în Simeria. Tel. 
0722/582097,261268.
• Deva, VHc Noi, 4 camere, curte, grădină garaj, 
încălzire centrală, fără intermediari. Tel. 219588.

• Hunedoara, itr. Zlaștl, nr. 38, 2 camere, 
bucătărie, hol, garaj, curte, gaz, apă încălzire 
centrală 20 ari teren arabil, 16 ari fânaț cu pomi. 
Tel. 717278.
• âhnaria, 3 camere, bucătărie mare, baie mo
dernă 2 holuri, parchet laminat, centrală ter
mică garai, piscină beci, făntână grădină 800 
mp, geamuri termopan, terasă foișor, preț 
95.000 euro, neg., 0720/505771,0727/844590.
• Simeria, etr. Hunedoarei, nr. 8, 2 camere, 
bucătărie, cămară, anexe, gaz metan, apă 500 
mp grădină preț 26.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/778823.
• Sknette zonă bună 3 camere, bucătărie mare, 
bale modernă terasă demisol, amenajată stil 
occidental, preț 1,900 mid. lei. Tel. 0720/505771, 
0727/844590.
• vilă ta roșu D+P+E, 420 mp, teren 720 mp, 
utilități, zona frumoasă Orăștle, Oltuz nr. 39, preț 
50% din prețul pieței, șl căntar tip valiză 160 kg. 
Tei. 247291.

• comtnicțte 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 bâi, 3 wc, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.

• atațkinaa Gtoaglu-Bâl, preț convenabil, P+l, 
cu terasă Relații la tel, 241044, după ora 17.

Vând case la țară (17)

• 6 camera, una la etaj, curte, teren 15.000 mp, 
telefon, cablu, comuna Urzica Olt, sau schimb cu 
garsonieră apartament, în Orăștle, Hunedoara. 
Tel. 0254/242949 seara.

• Băda, nr. 31, construcție nouă 2 camere, ga
raj, anexe gospodărești, 2 focuri gaz, apă 
canalizare la poartă, grădină 23 ari. Tel. 
0741/196582.

• casă ■ vilă p+m, șoimuș, apă gaze, 4 camere, 
bucătărie, living mare cu scară interioară, 
terasă 2 băi, 2 beciuri, garaj, grădină anexe, 
baltă cu pește, preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959,0723/413086.

• casă cu grădină livadă șl anaxa, In late 
Hohlta, Sarmlzegetusa, prat avantaloa. 
Informații taL 0723/056026.

• casă nouă 2 camere, grădină 1000 mp, 
Șoimuș, zona drum Boholt, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
0745/253413,218234.
• Hărău, urgent, st 6500 mp, fs 20 m, garaj, con
strucție nouă curte, grădină anexe. Rog serio- 
’Jtate Tel. 0745/079659.

• L200 mp teren Intravilan, grădină 20x60 mp, în 
localitatea Toteștl - Hațeg, lângă școală preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
o 24.700 mp teren extravilan pentru agricultură 
și 6000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitateaToteștl ■ Hațeg, lângă 
Canton. Tel. 212272,0723/732560.
• 700 mp, fs 30 m, cu livadă de pruni, Ideal 
pentru casă de vacanță preț 3 euro mp. Tel. 
0742/290024.
• Duva, zona fabricii de1 mătase Mâtex, 1500 mp 
teren, fs 25 m, acces la toate utilitățile, preț 31 
euro/mp, negociabil. Tel. 0745/096675,212057, 
218308 seara.
• Intravilan 3516 mp, Hunedoara, fs 22 m, apă 
gaz, curent loc drept, parcelabil, zonă liniștită 
10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• intravilan 4626 mp șl două construcții cu câte 
2 cam. fiecare, în Tâmpa (CF166/1) la 1 km de 
Slmeria, posibilități racordare gaz, apă canali
zare (la poartă). 0788/469152 sau 0254/212803.
• Intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 220269, zilnic, după ora 16, sau 
0746/029058.
• urgent teren 500 mp, Sântuhalm, preț 15 euro 
mp. Tel. 0788/659454.
e zona Zăvoi, 4400 mp, preț 17 euro, negociabil. 
Tel. 0743/143698

• magazin da vânzare, zonă uhraconfrală 
amenalat modem, Diva, Plata Victoriei 
(zona restaurant Tranelvania), 100 mp P+L 
TaL 0744/614823,02541337te

o ofer ipra închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084

Vând alte imobile (27)

• Deva, ultracentral, P+l, și terenul aferent, 
pentru producție, comerț și birouri, 150 mp, 
curent monofazic șl trifazic, grup social, centrală 
termică toate noi, preț 92.000 euro, negociabil. 
Tel. 0745/096675,218308.

• primesc In gazdă 2 eleve de la Liceul peda
gogic, din clasa a IX-a, casă particulară aproape 
dellceu. Tel. 216347.

• ofer pentru închiriere garsonieră 2 camere, 
complet mobilată utilată contorizărl, zona 
Dada Deva, preț 90 euro/lună negociabil. Tel. 
0745/266071.

Imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
nemobilat, contorizărl, ușă metalică preț 70 
euro. Tel. 0740/210780.
o ofer pentru închiriat garsonieră mobilată ara
gaz, frigider, contorizărl, zona I. Maniu, preț 100 
euro/lună Tel. 290024.
• ofer spra închiriere apartament 2 camere 
mobilate, preț 100 euro. Tel. 0743/985871.

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, i băi, 2 balcoane, contorlzări 
apă gaz, etaj bun, zona Liliacului Deva, preț 1,4 
mid. lei. Tel. 0766/788251.234415.

KI RECRUITMENT 
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CASE DE MARCAT ACTIVA 
recomandate pentru 
MAGAZINE, PIEȚE, 

RESTAURANTE, BARURI, 
¥ LW MAGAZINE ENGROS, 
— HOTELURI

LI

Modele la prațurl cu TVA 
fncapAnd da la 7.400.000

DllWhu»! MWM1 Aii îl VA 
SILOG Electronics ari
Deva, Bd.DECEBAL bl.S ■ parter 
Telefax: 0254-233.099

- 9 raioane. 5 nivele TVA
- 2600 articole programabile
- preț i cantitate - 8/9 cifre
- pregătită pentru LEUL GREU
- imprimantă termică 8 linit/sec 
-3 interfețe Re232

PC, cititor coduri bare, cântar
- regimuri de lucru cu PC 
-Imprimantă fiscală
- alimentara 150-250V/1.3 Ah
- BATERIE TAMPON 6VI1.3 Ah
- facililăți multiple de programare 
conform legislației în vigoare

Vând garsoniere (19)

• decomandate confort 1, Deva, bl. 15, supra
față de peste 35 mp, contorlzări ocup abilă ime
diat. Tel. 0741/154401.

o Deva, zona Dada, parter, gresie, faianță in
stalații sanitare noi, contorizărl, repartitoare căl
dură lavabll, preț 450 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0724/779543.

Cumpăr terenuri (22)

• Intravilan, pentru cosntrucție casă în Mintia, 
Vețel, Șoimuș, Boholt la 2 ■ 3 euro mp. Tel. 
0722/161644.
• teran agricol plan, în împrejurimile Devei, ofer 
500-600 euro. Tel. 0722/161644.

Vând locuri de veci (23)

• vând cavou în cimitirul din str. Eminescu, 
Deva. Tel. 225780.

SC PAN'GRAM SA produc as to a ren 
pactelor frtiiioasă.’ Monte Btinnt»

A>Ga.JEAZA pentru DEVA 
MANAGER Dl ZONA 

Cerințe:
Coordonarea aolivilâților de Minseate în zona aloeatâ; 
Administrarea -elicien trt a bugetelor rcsurneloi filialei:,

- Excelenta cunoaștere n mediul ni d© afaceri.

Profil :
- Experiența în vanzarî - minim 2 ani:
- Experiența coordonare echipă;

Hxceletnc abilități de organizare, coordonare, 
plani Hc» re*

- Permis conducere
- Studiile superioare constituie un avantaj

Csmdidiiții interesați sunt rugați sft trimită uti CV. în atenția 
Diteclor Vânzări Vest f pAnâ la data de 06.07,2005.

SC PA IS C'MAM SA 
ttafi»iu> . Ti mi «mii nr 4. jud. Cams Severi n

1 cl '!• ax: 0255-2) 0995, E» mail: pcibom*):â)montcbiiimto.n>

• ofer spra închiriere apartament 3 camere 
decomandate, centrală termică mobilat utilat, 
aragaz, frigider, tv color, mașină spălat 
automată in Simeria, 150 euro/lună Tel. 
0727/844590.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1998, unic proprietar, preț 
90 milioane lei, negociabil. Tel. 0724/620631.

• vând Dada 1310, an fabricație 1983, acte la zi, 
stare bună de funcționare, 18 milioane, nego
ciabil. Tel. 0743/125343, sâmbăta sau duminica.

• vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/585516.

Primăria Comunei Pul
județul Hunedoara, organizează,,în data de 12 iulie 2005, ora 

12,00, concurs pentru ocuparea postului de 

inspector de specialitate (TOPOGRAF).
Condiții de participare:
- studii superieare de teppgrafie
- vechime în specialitate - 2 ani
Cererile se depun la registratura primăriei, până la data de 11 iulie 
2005, ora 14.00.
Bibliografie
- Legea nr.18/1991, republicată
- Legea nr.1/2000
- Legea nr.7/1996 privind cadastrul șl publicitatea imobiliară

SvcraraM» Cdziwcmn o+DiUniu te i hinititu Gntryhi Fhtclrice 
'ELECTRICA BANAT” SA

SUCURSALA CEVA

,U8U»

ANUNȚ
Având în vedere că 30.06.2005 și 01.07.2005 sunt 
declarate zile nebancare, în vederea denominării 
monedei naționale, casieriile vor avea următorul

HOGRAMDEUOUCUCLEqH:
JOI, ______ 30 IUNIE 2005 - ÎNCHIS
HHERL 1 IULIE 2005 - HCfBS
SÂMBĂTĂ, 2 IULIE 2005 -ÎNCHIS
DUMHSCĂ. 3 iulie 2005 -biCHi

Programul casieriilor va fi reluat începând cu data de 
luni, 4 iulie 2005.
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FEINROHREN

10 argumente pentru alegerea
și folosirea țevii de cupru FEINROHREN:

• încercat șl verificat - țevile de cupru FEINROHREN corespund normelor europene EN 1057 

și au certificate DVGW, AENOR, AFNOR, BSI

• multilateral - țevile FEINROHREN se pot utiliza in instalații de încălzire, sanitare, frigorifice, 

de aer condiționat

• durata de viață - țevile FEINROHREN au o garanție de 50 de ani

• ecologic șl sănătos - țevile FEINROHREN sunt făcute din minereu de cupru

cu puritate de 99,97 %, cuprul nu permite proliferarea bacteriilor

- performant - țevile FEINROHREN rezistă la coroziune, ia presiuni mari, la șocuri de 

temperatură, la foc deschis

• proprietăți mecanice - țevile FEINROHREN sunt ușor de îndoit, de fălțuit. de lărgit

• proprietăți chimice - țevileFEINROHREN sunt antibacteriale. au protecție UV. nu admit 

difuzia oxigenului, nu intră în reacție cu materii organice

• valoare pentru banii dumneavoastră - raportul preț-performanță la țevile FEINROHREN 

este foarte bună

• reciclabil - 99% din țevile FEINROHREN sunt refolosibile

• tradițional - compania FEINROHREN există pe piața europeană din 1959
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Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29„ Tel: 0256-400774. Fax: 0256-400777, e-mail: instalti»@fnelinda.ro
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• vând Dada Super Nova, roșie, tel. 0722/223375.
• vând SuperHova Rapsodia, af 2001, culoare 
roșu imperial, 50.000 km, închidere centralizată, 
alarmă, muzică. Tel. 0744/125690.

Auto străine (37)

• vând Daewoo Matiz, af 2005, garanție 3 ani, 
radiocasetofon Panasonic în garanție, nou. Tel. 
0723/270348.
• vând Ford Escort 1,8 TD, consum 6%, af 1996, 
închidere centralizată, 5 uși, preț 4600 euro. Tel. 
0723/850742.

Microbuze. Dube (38)

• vând urgent microbuz de persoane 12+1 
locuri, VW LT 28 motor Diesel, stare foarte bună 
de funcționare. Tel. 0788/659454.
• vând VW LT 28, model lung și înalt, af 1987, 
motor Diesel, cârlig de remorcare, 12+1 locuri 
sau schimb cu teren, casă, apartament plus 
diferență Tel. 0722/161661.

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă 2 axe, închisă model furgon, af 
2000, stare foarte bună preț negociabil. Tel. 
0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricht cu circular, masă cu mandrină 
motor monofazic, str. M. Kogălniceanu, nr. 24, 
Simeria. Tel. 263598.
• vând combină recoltat păioase masa 4 m 
„Harwester International 531”, stare perfectă 
greblă mecanică oblică Tel. 0740/703912,775100.

• vând combină recoltat păioase, Germania, 
masa de tăiere 2 m. Tel. 0722/975221, 
0720/034812.

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu jantă și 
cameră de dimensiunile 975/18, o cutie de viteze 
4 trepte și un electromotor, ambele de Dacia. Tel. 
221431, seara.

Mobilier și interioare (47)

• vând 6 uși și 4 ferestre cu geamuri, preț 
800.000 lei bucata. Tel. 0721/148802.

• vând urgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie + 6 scaune tapițate, servantă mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.

• vând masă din lemn masiv, preț 5500.000 lei, 
negociabil. Tel. 0745/870053,0721/154006.
• vând canapea extensibilă aproape nouă 
culoare albastru închis, preț 5 milioane lei. Tel. 
0254/213483,0720/432448.
• vând mese metalice, înalte, cu capac din lemn, 
posibilități înlocuire cu marmură pentru baruri, 
preț 25 euro bucata, negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308 seara, 212057.
• vând mobilă tineret, preț negociabil. Tel. 
212262,0742/620309.
• vând bibliotecă 4 corpuri, stare bună preț 4 
milioane lei și colțar „Clio”, preț 9 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0254/211363 sau 0727/718081.
■ vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
735x2000 mm, deschidere dreapta, import 
Germania, geam termopan din aluminiu, oscilo- 
batant, culoare maro, second-hand, 88/125 cm. 
Tel. 0745/096675,218308

Televizoare (48)

• vând tv Panasonic model 2000 și video
recorder cu telecomandă Tel. 0745/253413, 
218234.
• vând urgent tv Sharp, model deosebit, digital, 
stereo, OSD, telecomandă diagonala 72, stare 
perfectă preț 4,8 milioane lei. Tel. 0745/343093, 
260416.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu și fără 
abonament, montarea și deplasarea in
cluse în preț. Informații tel. 0723/481776 sau 
0745/840474

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând copiator Canon, stare foarte bună Tel. 
233566,0745/364948.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton, lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând rochie de mireasă colecția 2005. 
mărimea 42. Relații tel. 0746/402633.

• vând rochie de seară galben cu negru, model 
elegant, măsura 40-42, preț 1500.000, negociabil 
și rochie de seară argintiu metalizat, măsura 40- 
42, preț 1500.000, negociabil, tel. 0743/211074 sau 
218084.
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1.500.000 , negociabil. Relații la telefon 
0742/939993.

Materiale de construcții (53)

• vând profile, lamele și tablă din aluminiu tip 
Slatina, folosite la construcția unui chioșc, preț 
55.000 iei/kg. Tel. 0745/096675, 218308 seara, 
212057.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, mașină de cusut Singer, monede cu 
eclipsa. Tel. 0723/005657.

Electrocasnice (56)

• vând 2 mașini de spălat rufe second-hand^ 
Germania, cu mici defecțiuni, eventual pentru 
piese de schimb, mărcile Miele și Boukmecht, 
preț 1,2 milioane lei, negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308 seara, 212057.
• vând candelabra cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând congelator Arctic 5 sertare și mașină de 
spălat Alba Lux 9. Tel. 221431, seara.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, fără motor și 
frigider Arctic, mijlociu, stare bună de func
ționare, ambele 5 milioane lei. Tel. 0720/432448, 
0254/213483.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei 

tale!

• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, ve
chime de peste 100 de ani. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând mașină surfilat cu 3 fire, marcă străină 
nouă în cutie, cu motor 220 V. Tel. 776082.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• cumpăr porc 40 - 70 kg. Tel. 0722/719670.
• vând 3 vaci, rasa Brună de Maramureș, preț 
avantajos. Tel. 0254/225253.
• vând fân cosit și necosit, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând grâu, orz și porumb la 4.500 lei kg. Tel. 
0744/785764,0744/558612,221526.
• vând iapă cu mânză Relații Șoimuș, tel. 
237578
• vând porumb boabe 6500 lei/kg sau știuleți 
4500 kg, Gurasada, nr. 63, tel. 648301.
• donez 1 motan și 2 pisicuțe, jucăuși, iubitorilor 
de animale. Tel. 0254/234021 după ora 16.
• vând cal 4 ani, învățat la munca câmpului și la 
căruță Zam, rir. 154. Tel. 280532 seara.
• vând vaci de lapte, în localitatea Beriu, nr. 185. 
Relații latei. 0254/246142.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253
• vând tensiometra electronic, nou, fabricație 
germană măsoară tensiunea, pulsul, cu 
memorie, ceas. Relații tel. 0720/233947.

instrumente muzicale (60)

• vând pian Jakob Czapka Sohn Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună preț foarte avantajos. Relații 
tel. 611145, după ora 20.
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Altele (61)

• oferim pentru nunți, botezuri etc., siropuri și 
sucuri Florida, calitate superioară cele mai 
reduse prețuri, la cantități mari se fac reduceri 
de prețuri. Tel. 0745/096675,235320,218308 seara.
• pământ disponM rezultat în urma excavației 
pentru fundație, cca 80 mc, Deva, Prelungirea 
Oituz. Tel. 0744/277182.
• siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, gamă de 812 
sortimente, prețuri minime, Deva, tel. 235320, 
0745/096675,212057.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând navete 1/12 cu sticle de 1 litru, pentru 
apă minerală navete 1/20 și 1/24 cu sticle euro 
05 litri, prețuri avantajoase. Tel. 0745/096675, 
235320,218308 seara.
• vând dozator de bere cu 2 corpuri, fabricație 
italiană stare foarte bună preț avantajos. Tel. 
0745/361508
• vând ceas de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.

| • vând, in Deva. 11 butoaie inox pentru bere, 60 
litri fiecare, preț 50 euro bucata, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308, seara, 212057.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ancea Ioana Andreea. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bîrla Gonstantin. Se declară nul.
• pierdut carnete de sănătate pe numele 
Muntean Veturia și Muntean Vasile. Le declar 
nule.

Apeluri (65)

• căutăm o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la țară condiții 
avantajoase. Tel. 229611,0740/953297.

Matrimoniale (69)

• pensionar, văduv, stare materială bună Vețel, 
nr. 62, caut femeie pentru ajutor în familie, even
tual căsătorie, vârsta 50-60 ani.

• doamnă singură divorțată cu o mică firmă, 
nefumătoare, nealcoolică caut bărbat singur, cu | 
auto, văduv, până la 55 ani. Telefon 0743/459338. i
• domn 43 de ani, 170/70, doresc o relație 
serioasă pentru căsătorie cu o doamnă Tel. 
0721/170245.

Prestări servicii (72)

• Fundația Muncii Deva organizează ur
gent cursuri de calificare de: sudor, Mic 
Mag, posibilități de angajare imediată la 
„Vema" - Deva; operator producție radirHv 
și operator calculator, Deva; instalator 
instalații termice, gaze, apă și sudor elec
tric și autogen, Hațeg. înscrierile până in 
30J182008 Relații 216138 0722/358138 Deva, 
777494,0740/107368 Burdea ■ Hațeg.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• transport marfă local și interurban cu 
camion acoperit de 3,21 util. 36 mc, dimen- I 
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. j 
229611,0740/953297.
___________________ ______________________I

• executăm măsurători, relevee complete la 
construcții civile, industriale și agricole. Tel. 
0721/148802.
• huse pentru Logan, Peugeot 307, Opel Astra 17 
DTI, Cielo, Renault Clio, Megan, Scenic, Twingo, 
Solenza, Land Rover, Deva, Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1. Tel. 0727/756681.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm lucrători comerciali pentru magazin 
cu profil de electrice, sanitare, uz gospodăresc, 
materiale construcții, experiență în domeniu, 
disponibilitate la program prelungit, domiciliul 
în Hunedoara. CV la fax 213870, telefon 
0722/161661.
• angajăm pietrari cu experiență Contract de 
muncă sau colaborare. Tel. 0788/277996.,

• societate comercială angajează munci
tori necaKficați, depozit Deva, condiții avan
tajoase. TeL 232715,226149.

• societate comercială angajează inginer 
auto, maistru confecții metafice, ageriți de 
vânzări, șoferi distribuitori și muncitori 
necafificațL CV-urile se tnmit la fax 
0254/219300. Relații la tel. 0723/439824, 

i 0746/034208

• Agenția de impresariat artistic „Show 
Production” din Brașov, cu tradiție in 
domeniu de peste 9 ani, recrutează și anga
jează fete cu vârsta Intre 19 - 28 ani pentru 
meseria de dansatoare și oferă contracte 
de muncă in Caraiie, Canada, Germania și 
Japonia. Oferim condiții de muncă și 
salarizare excelente! TeL 0788/232315, 
0721/770878 0740/858651,0268/475388 fete 
orele 10-18

• agenție de turism angajează director de i 
agenție, pachet salariat atractiv. Cerințe: 
brevet turism, operare PC, vârstă maximă 
35 ani, cunoștințe limba engleză CV-urile 
se vor transmite la fax 0254/230538 
Informații la teL 0723/659048

• SC Dariane Instal SRL Deva angajează 
responsabil magazin amenajări interioare. 
Cerințe: bun organizator și coordonator, 
experiență fn domeniu. CV-urile se depun 
in clădirea Cepromin, et 8 camera 312. 
Relații suplimentare la teL 0254/220313.

• SC Dariane Instal SRL Deva angajează 
personal pentru magazin de instalații și 
amenajări interioare. CV-urile se depun in 
clădirea Cepromin, etaj 8 camera 312. 
Relații suplimentare la teL 0254/220313.

• societate comercială angajează croito- 
rese și muncitoare necaTrficate. Se oferă 
salariu atractiv și bonuri de masă. TeL 
0254/211266, Deva, Depozitelor, nr. 8

I • SC Acomin SA Cluj, Grupul de Șantiere
I Hunedoara - Deva angajează muncitori 

calificați, cu minimum 2 ani vechime, in ur
mătoarele meserii: finisori - zugravi mon- 
tatori rigips, zidari, dulgheri, fierari ■ be- I 

' toniștL Relații se pot obține la sediul uni
tății, la Biroul personal ■ salarizare. TeL 
0254/215778 

• coordonator Avon caut colaboratori serioși cu 
putere de muncă, câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.

• angajăm lucrător comercial (vânzătoare) 
vârsta minimă 25 ani, aspect plăcut, 
cunoștințe minime de contabilitate primară 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). Condiții excelente! TeL 0740/858651.

ANGAJEAZĂ

Redactor și prezentatoare știri

CV-urile și scrisorile de intenție 
sunt așteptate la 
fax 0254-229955 

sau e-mail deva@nationalfm.ro

REALITATEA TV DEVA
MIERCURI, 29 iunie
10.30 -11.15: AUDIENȚA ÎN DIRECT 

(talk-show)

16.00 -16.45: DE CE ? (talk-show)

16.45 - 17.00: ȘTIRILE REALITATEA TV 
DEVA (știri locale)

REAU1WTEA TV 22.00: ȘTIRILE REALITATEA TV DEVA (știri

DEVA locale)
(24964)

Vinzi

Deva. str. Horea, 18-22

Aveți o problemă^ mașina și nu știți u^e^^^^iedia rapid și eficient? 

noHru, pe lângă reparații 
/vă mai oferim montări și verificări tahograf.

* M inplu?suntem autorizați In 

ER MOTOR.

La service-ul nos

DIAGNOZĂ-1
**.......
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A u t o r o m
AUTOVEHICULE NOI SI SECOND HAND

SOLUȚII COMPLETE DE FINANȚARE
TEL/FAX

Beva, str.HoreiL nr.lS-22 |
Informațnșic

1 tel.02M/2192«0,1
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angajare. Iwțo
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miercuri, 29 iunie 2005
Sudul Europei e în alertă‘jPKscnr

* Neautorizată. U2 a dat în judecată o fostă stilistă care a intrat în posesia unor obiecte pe care membrii trupei irlandeze vor să le recupereze. Lola Cashmăn a încercat să vândă obiectele și a scris o biografie a trupei, neautorizată de membrii acesteia.
• Experiență. Prințesa Diana a luat cocaină o singură dată și simptomele au fost atât de puternice, încât i-a fost teamă că va muri, dezvăluie Simone Simmons în cartea sa „Diana: The Last Word".
Jocuri pe computer

Paris (MF) - O cupă mondială a jocurilor pe computer, a treia de acest gen, se va derula între 6 și 10 iulie la Paris, fiind organizată de Federația Internațională a Sportului Electronic.Peste 800 de jucători din 50 de țări vor participa la campionat și organizatorii așteaptă 40.000 de vizitatori.

■ Căldura și seceta au 
afectat serios țări pre
cum Franța, Portugalia, 
Spania și Italia.

Londra - Țările din Sudul Europei se confruntă cu canicula. La Madrid, săptămâna a început cu o ploaie mati nală, dar temperatura a ajuns repede la 40 de grade. în Andaluzia, în ultimele săptămâni au fost peste 41 de grade. Guvernul spaniol a alocat fermierilor subvenții suplimentare de 750 milioane de euro. Italia se confruntă cu un val de căldură care a

Țestoasa 
agresivă

Berlin (MF) - Locuitorii unui orășel din Bavaria urmăresc fără succes, de mai bine de o săptămână, o țestoasă agresivă, acuzată că a mușcat un adolescent care se afla pe malul unui lac. Acesta a fost serios rănit la un deget.Primarul din Grossweil a afirmat că autoritățile au încercat să atragă țestoasa botezată „Schnappi”, punându-i carne și au organizat pânde în fiecare zi, dar până acum nu au avut succes.Originară din America de Nord, țestoasa agresivă (Chelydra Serpentina) se adăpostește cel mai probabil pe fundul lacului Eichsee, cunoscută zonă de agrement.

Sofia Loren
(Foto: EPA)

Roma, Piazza Navona (Foto: epa)

Un rezumat al Catehismului
Campanie
Roma (Ml) - Sofia 
Loren a cerut luni 
oprirea unei cam
panii politice care îi 
folosește imaginea 
pentru a denunța 
violențele sexuale, 
campanie demarată 
în urma unei serii de 
violuri comise de imi
granți marocani și 
români.
Afișele Partidului 
Alianța Națională ce 
denunță violențele 
sexuale au împânzit 
zidurile Romei. 
Afișele reproduc o 
imagine alb-negnj 
din filmul „La Ciocia- 
ra", în care person
ajul Sofiei Loren este 
victima unui viol 
comis de soldații 
marocani.
Actrița a cerut avo
catului său să ia 
măsuri pentru înce
tarea carripaniei. în 
caz contrar, va 
demara o acțiune în 
justiție.

Vatican (MF) - Papa Benedict al XVI-lea a lansat, marți, o Variantă prescurtată, pentru uzul publicului larg, a Catehismului Bisericii Catolice, care conține 598 de întrebări și răspunsuri despre dogmele și învățăturile Bisericii privind credința, morala și societatea.Publicat la 23 de ani după promulgarea de către loan Paul al Il-lea a „Catehismului Bisericii Catolice” în urma Conciliului Vatican II, rezumatul său nu aduce inovații
Două secole de la victorie

Frații Szecsuan și Kasmir, cei doi pui de irbis cu care se mândrește Szeged Game Park, au fost prezentați luni publicului pentru prima oară. (Foto: epa)

■ Festivități spectacu
loase marchează 200 de 
ani de la victoria ami
ralului Nelson.

Londra (MF) - Vase din toată lumea sunt prezente la Portsmouth pentru a participa la spectaculoasele festivități ce marchează trecerea a 200 de ani de la bătălia de la Trafalgar.Flota britanică, condusă de Lordul Nelson, a obținut la 21 octombrie 1805, în largul capului Trafalgar, sudul Spaniei, o victorie zdrobitoare asupra flotei spaniole și franceze, care a reprezentat începutul unui secol de supremație maritimă britanică. Nelson, erou național britanic, și-a pierdut viața
Victorie în fața pirateriei digitale

Miliardarul Walton a murit
Washington (MF) - Miliardarul american John 
Walton, fiul fondatorului Wal-Mart, cel mai mare 
LANț DE MAGAZINE DE RETAIL, A ÎNCETAT DIN VIAță LUNI, 
DUPă CE S-A PRăBUȘIT CU AVIONUL PE CARE lL PILOTA ÎN 

PARCUL NAțIONAL GRAND TETON DIN WYOMING.Walton (58 ani) era al 11-lea în topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume, cu o avere ce depășea 18 miliarde de dolari. Walton era cunoscut pentru operele sale de caritate și donațiile făcute mai ales în domeniul educației.

■ Site-urile de tip 
Grokster și Morpheus 
sunt de acum ilegale și 
pot fi date în judecată.

Washington (MF) - Curtea Supremă a Statelor Unite a decis luni că site-urile ce permit schimbul ilegal de fișiere digitale conținând muzică și filme pot fi acuzate de încăl

obligat Guvernul de la Roma să ia măsuri de urgență. în mai multe orașe din nordul țării, temperaturile au depășit 35 de grade Celsius. Ministrul sănătății a ordonat autorităților locale să fie atente la persoanele în vârstă, cele mai expuse în astfel de situații. Portugalia se confruntă cu cea mai cruntă secetă din ultimii 60 de ani. în Franța, ministrul Sănătății a promis că va pune la punct un plan național de urgență care va prevedea, între altele, că persoanele în vârstă vor avea aer condiționat cel puțin într-o încăpere.
Lecție învățatăAutoritățile din cele patru țări s-au grăbit să ia măsuri de urgență prin care să preîntâmpine efectele caniculei. Potrivit unui raport dat publicității în Italia, aproape 20 de mii de oameni și-au pierdut viața acum doi ani din cauza căldurii. în același an și din același motiv, în Franța au murit peste cinci mii de oameni.
de fond. Fie că este vorba de Biserica Catolică, de explicarea liturghiei sale, de morală și mai ales morala sexuală, tezele și temele sunt aceleași, însă condensâte în scurte întrebări și răspunsuri, în maniera catehismului de altădată.Publicat pentru moment doar în italiană, în două formate ilustrate, Catehismul urmează a fi tradus în toate limbile, la inițiativa episcopi- lor locali.

Descendenții lui Nelson, Brett și Craig Nelsonîn această luptă. O adevărată armadă de 110 vase de război, printre care portavionul nuclear francez Charles-de- Gaulle, vor lua parte la festivitățile de șase zile dedicate 
care a drepturilor de autor, o decizie pe care Hollywood- U1 o consideră „istorică”.Curtea Supremă a luat a- ceastă decizie în cazul „MGM vs Grokster”, favorizând astfel interesele industriei divertismentului în combaterea pirateriei digitale.în acest proces s-au înfruntat 28 de case de discuri și studiouri de film cu exploata

(Foto: EPA) mării, al căror start s-a dat ieri de trecerea în revistă a flotei internaționale de către regina Elizabeth a Il-a a Marii Britanii. Marți seară, bătălia a fost evocată simbo- 
torii site-urilor P2P Grokster și Morpheus, devenite foarte populare după închiderea lui Napster în 2001. Cei nouă judecători au estimat, în una- nimitate, că distribuitorii de software P2P încalcă legea federală a drepturilor de autor furnizând utilizatorilor mijloacele de a face schimb de fișiere cu muzică și filme descărcate de pe Internet. 

lie într-tm spectacol de sunet și lumini. La Southsea, navei* au reconstituit bătălia, regina Marii Britanii dând semnalul de începere: Bătălia a avut loc între o echipă roșie Și una albastră, și nu între Franța și Anglia, tocmai, pentri anu-i jigni pe francezi. % '< “ * 
Marinari ci piiați 9Astăzi va avea o ceremonie In amintirea* tuturor, foștilor marinari’ dyțMume, iar de joi până duminică se va desfășura un Estival al mării la care sunt așteptate 200.000 de persoane. Pe vase de agrement și vapoare de epocă, două mii de actori vor» juca roluri de marinari șț> pirați și vor recrea tthnosfttea . din vremea lui Nelson.

cat ca fiirtd cel 4^-aldoi | lea oraș Ca poldare d in I . lume. . (țtoto: bpa) !


