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Balul „piraților” 
la Liceul Teoretic „Traian” 

din Deva

Deputatul Iosif Blaga 
a renunțat la conducerea 
organizației PDL Orăștie
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Din cuprins
FC Hunedoara, 
la primul succes „afară” 
din acest sezon

Panou stradal... pentru 
viață
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Povești interzise - Comori 
legendare
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Conducerea Primăriei Deva intenționează să readucă belșugul toamnei, măcar odată pe an în Piața Unirii, acolo unde în urmă cu 
100 de ani era organizat târgul. „Ziua recoltei este o sărbătoare simbol care va fi perpetuată de acum înainte. Această manifestare 
se va adresa acelor cetățeni care vor să participe la un eveniment de bun gust. Un eveniment care să repună în valoare ceea ce era 

numit în urmă cu 100 de ani Târgul Devei. ”, a declarat managerul public al Primăriei Deva, Corina Oprișiu.

de pupat

Consilierul Local
în CL Brad, 
Florin Oprișa

Pentru ca a susținut competiția de fotbal pe teren
redus încheiată săptămâna trecută și dotată cu Cupa Ami
ral, în condițiile în care Primăria Brad nu sprijină cu nimic 
mișcările sportive de masă.

de blamat

Primarul 
muncipiului Hunedoara, 

Ovidiu Hada
Pentru că a majorat cu 25 la sută pre

țul la tariful pentru serviciul de salubrizare, în 
condițiile în care mulți hunedoreni abia au bani să- 

și hrănească familia.
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A furat 200 de kilograme 
de fier vechi

Un bărbat în vârstă de 29 de 
ani, din comuna Șoimuș, a fost prins 
de polițiști în timp ce transporta, în 
portbagajul autoturismului, 200 de 
kilograme de fier vechi furat. O 
patrulă a Poliției Municipiului Deva 
care efectua activități de supraveg
here și control al traficului rutier pe 
DJ706A, în zona barajului Mintia, a 
oprit în trafic un autoturism marca 
Opel Vectra, condus de Ioan P., de 
29 ani, din comuna Șoimuș. în urma 
controlului, polițiștii au constatat că, 
în portbagajul autoturismului, 
bărbatul transporta 200 de kilograme 
de fier vechi, pe care a recunoscut că 
l-a furat din incinta societății comer
ciale al cărei angajat este. Fierul 
vechi a fost restituit unității 
păgubite, iar pe numele bărbatului a 
fost întocmit dosar de cercetare 
penală sub aspectul comiterii 
infracțiunii de furt calificat.

Rănit la Sarmizegetusa, 
ajutat de jandarmi

Un bărbat în vârstă de 36 de 
ani, din București, care s-a acciden
tat la un picior în timp ce se afla în 
drumeție cu soția sa, în zona cetății 
Sarmizegetusa Regia, a fost ajutat de 
jândarmii montani să ajungă la auto
turismul pe care-la cvea parcat la 
aproximativ cinci kilometri de zona 
în care se aflau. Grigorie T., în vârstă 
de 36 ani, le-a precizat jandarmilor 
montani că a căzut și s-a lovit la ge
nunchi. Deși inițial nu a dat 
importanță leziunii, după ce s-a odi
hnit, a simțit dureri puternice în zona 
genunchiului drept. Cei doi turiști, 
soț și soție, din București, au parcat 
autoturismul proprietate personală la 
confluența dintre Valea Godeanu și 
Valea Albă, iar ultima parte a drumu
lui până la cetatea Sarmizegetusa 
Regia, de aproximativ 5 kilometri, 
au parcus-o pe jos. Jandarmii mon
tani au transportat turistul accidentat 
și soția acestuia până în zona unde 
era parcat autoturismul cu care 
sosiseră. Cei doi turiști nu au dorit 
intervenția unei ambulanțe și au ple
cat către spitalul din municipiul 
Orăștie.

Palatul Copiilor 
și-a redeschis porțile

Palatul Copiilor din Deva s-a 
redeschis pentru cei mici, de la 1 oc
tombrie. Părinții își pot înscrie copiii 
la cercuri precum, cele artistice, 
sportive, culturale și aplicative. 
Toate cursurile sunt structurate pe 23 
de tipuri de cercuri, cu un anumit 
număr de grupe. Activitățile de la 
Palatul Copiilor se vor desfășura atât 
dimineața, căt și după- masa, în 
funcție de orarul școlar al fiecărui 
copil. Sunt primiți copii cu vârste 
cuprinse între cinci și 18 ani. Vârsta 
elevilor admiși la diferite cercuri, 
este în funcție de aptitudinile 
fiecărui copil și de cerințe 
activitățiilor pe care le vor desfășura. 
Cei mici au posibilitatea de a-și găsi 
vocația și cel mai important, să se 
recreeze în timpul liber. Vor avea 
ocazia să participe la diverse festi
valul, concursuri, tabere sau 
expoziții, atât în țară, cât și în 
străinătate.

P&țroiwl^Tăma^

Panou stradal... pentru viață
Inaugurarea panoului stradal 
de prevenire a accidentelor ru
tiere, cu mesajul „ Tu ce alegi? 

Eu aleg să trăiesc!” aflat 
lângă sediul A. J.O.F.M., a avut 
loc vineri, în fața reprezentan- 
țiilor poliției, a viceprimarului, 
a inspectorului școlar general 
adjunct și a câtorva elevi, înso

țiți de profesori.

IPJ Hunedoara în parteneriat cu 
Primăria Deva au inaugurat primul panou 
stradal de prevenire a accidentelor rutiere, 
în care sunt implicați și pietoni. Panoul a 
fost dezvelit în memoria celor mai tinere 
nouă persoane, care au decedat anul trecut, 
în urma unor accidente rutiere. Acești tineri 
au fost în special elevi de liceu. O parte din 
panou a fost stilizat cu îngeri, reprezentând 
copiii care au decedat, numele și vârsta 
scrise sunt reale. „Sper ca acest panou să 
contribuie la gradul de conștientizare a oa
menilor și al tinerilor în mod special. Scopul 
acestui panou este de a educa acești copii, 
de ai face să înțeleagă că trebuie să aleagă 
viața”, a declarat comisarul șef al IPJ Hune
doara, Liviu Dumitru. După dezvelirea 
panoului, a fost chemat câte un elev, pentru 
a apăsa un buton. Acel buton înseamnă 
dorința fiecăruia de a trăi și mai ales a celor 
morți, care cu siguranță asta și-ar fi dorit, 
„îmi doresc ca cei tineri să fie atenți la 
aceste mesaje și mai ales la viața lor. E 
foarte trist când vedem, ca și cadre didac
tice, în cataloage, în dreptul unui elev 
rubrica de de decedat”, a susținut, inspector 
școlar general adjunct, Marta Mate. în doar 
24 de ore de la punerea în funcțiune a 
panoului, peste 1800 de persoane și-au 
manifestat opțiunea pentru un trafic civi
lizat, apăsând butonul: „Eu aleg să trăiesc!”.

Intersecții 
cu mesaje preventive 
pentru pietoni

După acest eveniment, toți cei 
prezenți au mers la intersecția semaforizată 
de la Piața centrală din Deva, unde trecerile 
de pietoni au fost inscripționate cu mesaje 
special pentru pietoni. „Trecerea de pietoni 
nu îți salvează viața în caz de accident. 
Asigură-te înainte de a traversa strada”, stă 
scris, mai nou, pe trecerile de pietoni din 
intersecție. „Primăria este onorată că a putut 
face ceva pentru a-i ajuta, într-un fel pe 
tineri să conștientizeze că viața este mai pre
sus de orice”, a spus viceprimarul Devei, 
Marcel Morar. Comisarul IPJ și vicepri
marul Devei nu s-au sfiit să dea o mână de 
ajutor celor care vopseau mesajul, pe tre
cerea de pietoni. „Scopul acestei campanii 
este de a diminua accidentele rutiere care au 
loc la noi în județ și de a sensibiliza

Societate Comercială din Deva 
angajează

Societate comercială 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

Informații la telefon: 0254/234.448 
de luni până vineri între orele 8-16.

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

populația. Foarte important este faptul că 
anul acesta numărul accidentelor rutiere, 
grave, a scăzut”, a declarat șeful Serviciului 
Rutier, din cadrul IPJ, Dan Micu. Urmează 
să fie inscripționate și alte intersecții din 
Deva.

Week - end plin 
de evenimente, 
pentru polițiști

Polițiștii Compartimentului de 
Analiză și Prevenire a Criminalității au con
tinuat și în week-end acțiunile în acest sens, 
menite că contribuie la formarea unui com
portament anti-victimal în rândul populației. 
Sâmbătă a fost organizat la sediul Poliției 
Municipiului Deva un seminar cu instruc
torii școlilor auto din Deva. La întâlnire au 
fost prezenți 17 instructori și administratori 
ai unor școli de șoferi, precum și șeful IPJ 
Hunedoara, comisar șef Liviu Dumitru și 
șeful Serviciului Rutier Hunedoara, comisar 
șef Dan Micu. în urma discuțiilor s-a pus 
accent pe promovarea unei conduite preven
tive în trafic, deprindere, care poate fi 
transmisă conducătorilor auto, încă de pe 
băncile școlii de șoferi. „A fost ales acest 
public-țintă întrucât segmentul tinerilor cu 
vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, în cazul 
conducătorilor auto, este cel mai vulnerabil 
în privința implicării în accidente rutiere, 
din cauza lipsei de experiență a volan și a 
teribilismului”, a precizat inspector de 
poliție Andrea Fieraru, sociolog în cadrul 
Compartimentului de Analiză și Prevenire 
a Criminalității (CAPC) al IPJ Hunedoara.

Polițiștii CAPC și cei ai Postului de

Marcel Morar și Liviu Dumitru au dat și ei 
o mână de ajutor, pentru a scrie mesajele pietonale

Poliție Șoimuș au fost prezenți, duminică, 
în târgul auto și de mărfuri din localitatea 
Bălata, lângă Deva. Au purtat discuții și au 
distribuit vizitatorilor pliante cu informații 
utile privind protejarea autoturismelor îm
potriva furturilor din și de auto. Prin aceste

activități cu caracter preventiv, oamenii 
legii speră să contribuie la scăderea 
numărului de infracțiuni în județ și să, 
inducă opiniei publice un comportament re
sponsabil, bazat pe respectarea legii.

Petronela Tămaș



Legea pensiilor pune la grea încercare admistrația Sarkozy. Sute de mii de 
francezi au ieșit în stradă în senin de protest față de intenția guvernului de 
a mări vârsta de pensionare, de la 60 la 62 de ani, pună în 2018. Ministerul 
francez de Interne a estimat numărul demonstranților la 380.000, în timp 
ce sindicatele susțin că au protestat 400.000 de oameni.
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lomânia ar putea fi amendată de Comisia Europeană 
centru nerespectarea directivei pentru protecția animalelor
Comisia Europeană cere Ro- 
îniei să se asigure că legisla
ția națională în materie de 
rotecție a păsărilor respectă 

reglementările 
Uniunii Europene.

Comisia este preocupată de 
3tul că perioadele de vânătoare 
ibilite de legislația română coin- 
i cu perioadele de protecție 
ecială. România are la dispoziție 
Mă luni să se conformeze avizului 
nivat. în caz contrar, Comisia ar 
tea sesiza Curtea de Justiție a 
îiunii Europene.

Directiva privind protecția 
sărilor este cel mai vechi text leg- 
ativ al UE în materie de protecție 

a naturii și totodată și cel mai im
portant, instituind un regim complet 
de protecție a tuturor speciilor de 
păsări sălbatice care au habitatul 
natural în Uniune. Zonele regle
mentate de directivă fac parte din 
Natura 2000, rețeaua zonelor natu
rale protejate din Uniunea 
Europeană. Directiva recunoaște 
vânătoarea ca fiind o activitate 
legitimă și prevede un sistem com
plet de gestionare a acestei practici 
pentru a garanta că este durabilă.

Se interzice în special vânarea 
păsărilor în timpul perioadelor în 
care sunt cel mai vulnerabile, cum 
este, de exemplu, perioada de mi
grare înapoi către locurile de 
cuibărire, perioada de reproducere 
și perioada de creștere a puilor.

’rințul Harry ar putea fî principala țintă 
i unui val de atentate teroriste

Măsurile de securitate pentru 
nțul Harry, al treilea în ordinea suc- 
siunii la tronul britanic, au fost con- 
lidate pe fondul temerilor că el ar 
tea fi principala țintă a unui nou val 
atentate teroriste ale islamiștilor și 
' ienților irlandezi, relatează News of 

; World.
Șase agenți de securitate înarmați 

Serviciilor Aeriene Speciale (SAS) îl 
;oțesc pe prințul Harry oriunde merge, 
pă ce serviciile de securitate au ridicat 
* ,;velul 2 riscul unui atac asupra fam- 

regale britanice.

ANUNȚ PUBLIC

SC ARPI KIMI COM SRL cu 
sediul în localitatea Deva, str.Duiliu 
Zamfirescu, bl.D2, ap.33, județul 
Hunedoara anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul “Comerț cu ridicata 
al produselor chimice ambalate”, situat 
în localitatea Deva, str.Depozitelor, 
nr.5, jud.Hunedoara.

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

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

Prințul Harry este considerat drept 
o țintă cu risc ridicat din cauza 
mobilizării sale în Afganistan și a stilu
lui său de viață axat pe distracție. El este 
o țintă importantă pentru extremiștii 
loiali lui Osama ben Laden încă de când 
a revenit din misiunea sa în Afganistan, 
în 2008.

Nivelul alertei teroriste în Marea 
Britanie este în prezent "sever", ceea ce 
înseamnă că un atac terorist este "foarte 
probabil". Această estimare a fost 
consolidată de informațiile furnizate de 
un islamist german, Ahmad Sidiqi, aflat 

în detenție. După arestarea sa la Kabul, 
el le-a spus anchetatorilor americani de
spre planul de atentate simultane în Eu
ropa.

în centrul complotului ar fi fost doi 
frați britanici, monitorizați de serviciile 
de securitate, și opt germani. Unul dintre 
cei doi britanici, Abdul Jabbar, a fost 
ucis luna trecută de o rachetă lansată în 
Pakistan de un avion american fără pilot, 
însă nu se știe dacă fratele său a 
supraviețuit.

ANUNȚ PUBLIC

OCOLUL SILVIC CARPATINA 
Petrila, cu sediul în localitatea Petrila, 
str.Republicii, nr.220, jud.Hunedoara, 
anunță elaborarea primei versiuni a plan- 
ului/programului “Amenaj ament silvic 
pe teritoriul Asociației Composesorale 
Straja - Sterminos - Gruni - Zanoaga”, 
jud.Hunedoara și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea avizului de 
mediu.

Consultarea primei versiuni a planu- 
lui/programului se poate realiza la sediul 
APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, 
nr.25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) 
și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM Hune
doara, în termen de 15 zile calendaristice 
de la data primului anunț.

Brazilienii și-au ales 
președintele

Brazilienii și-au ales dumi
nică președintele, iar candi

data Dilma Rousseff, 
protejata liderului brazilian 
Luis Inacio Lula da Silva, s- 
a bucurat de 52% din inten

țiile de vot cu doar câteva ore 
înainte de deschiderea urne
lor. Pentru președinție candi

dează nouă persoane.

Rousseff, cu origini bulgare, 
ar putea câștiga din primul tur. 
Cel mai apropiat rival al ei este 

Serra, creditat cu doar 31%.
Brazilia este a opta economie 

a lumii și mulți brazilieni sunt de 
părere că Rousseff va continua 
eforturile lui da Silva și îi va ajuta 
pe săraci.

Dilma Rousseff a fost min
istru al energiei și șefa 
administrației prezidențiale. Ea a 
făcut parte din gherila marxistă, în 
perioada dictaturii militare, în 
urmă cu peste 30 de ani.

Rousseff a promis că va dez
volta locuri de muncă și va renova 
școlile și drumurile.



Povești interzise - Comori legendare
Gumelnița, Moigrad, Pecica- 

Rovine, Șmig, Galeșu, Hinova, 
Sacoșu Mare, Hodiș sau Perși- 

nari... Apahida sau Pie
troasa... Sunt doar câteva din 
cele peste 50 de locuri din aria 
Carpaților Românești devenite 
celebre prin faptul că, uneori 

hazardul, alteori săpăturile ar
heologice, au scos la lumina 
zilei tezaure bogate în vestigii 
de aur lucrate în urmă cu mii 

și mii de ani....

Cele mai importante dintre ele, 
care includ obiecte de podoabă sau 
de cult, pumnale, cupe sau vase, 
strălucesc enigmatice în vitrinele 
din Sala Tezaurului de la Muzeul 
Național de Istorie a României. Un 
straniu destin a făcut ca, aurul 
plămădit de vulcani în adâncuri,

alături de nestematele florilor de 
mină, să fie smuls din filoane și 
adunat sub formă de pepite sau pai
ete la baza versanților, ori la nivelul 
nisipurilor din terasele aluvionare 
ale multor râuri ce coboară din 
Munții Carpați. Acolo l-au găsit 
probabil și strămoșii noștri, care 1- 
au cules și prelucrat rudimentar, în 
formele halucinante ale obiectelor 
rituale, de cult sau de podoabă pe 
care le vedem și astăzi...

Comoara de la Hinova

Printre cele mai mari tezaure 
găsite pe teritoriul românesc se 
numără și cel de la Hinova din 
județul Mehedinți, descoperit de 
arheologi, în vara anului 1980, în 
timpul săpăturilor la castrul roman 
de acolo. Este un caz fericit, căci se 
știe ce soartă au avut cele găsite 
întâmplător de nespecialiști sau de

Brăfarâ spirallcă de aur 
din tezaurul getic descoperit 

la Cucuieni-Bâiceni (iud. lași) 

braconieri. Așa s-au păstrat până la 
noi alături de alte vestigii ale 
tracilor nord-dunăreni din epoca 
flerului: peste 900 de obiecte de 
podoabă și 8.765 de paiete de aur cu 
o greutate totală de 4,9 kilograme 
de aur. In baza expertizelor prin 
metode nucleare, realizate de 
specialiștii Muzeului Național de 
Istorie a României în colaborare cu 
Institutul Central de Fizică și Uni
versitatea București, s-a constatat că 
toate aceste comori au fost lucrate 
cu aur din Munții Apuseni. Se ridică 
atunci în mod firesc, întrebarea: ,.. 
cât de veche este exploatarea auru
lui în Aria Carpatică?...

Aurel Rustoiu - arheolog: 
„Exploatarea aurului în Transilva
nia și în special în zona Munților 
Apuseni, dar și în alte părți ale 
Transilvaniei, spre exemplu în 
Maramureș, a fost strâns legată de 
exploatarea altor metale neferoase 
încă din preistorie. Acest fapt este 
ilustrat în mod deosebit de 
creșterea numărului de tezaure și 
de obiecte de aur, spre sfârșitul 
epocii bronzului și la începutul 
primei vârste a fierului. în pe
rioada de la sfârșitul mileniului 
doi, înainte de Cristos și la în
ceputul mileniului următor, se 
cunosc din peste 70 de localități, 
circa 3.000 - 3.100 piese de aur. 
De obicei aceste piese de aur au 
fost descoperite însoțind mari 
tezaure de obiecte de bronz.”
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Aurul transilvan

Și este firesc să fie așa atâta 
'reme cât, după cum susțin ge- 
țogii, cele mai bogate zăcăminte 
uprifere sau aurifere primare, dar 
i secundare de tip aluvionar se 
jăsesc în Munții Apuseni, iar pentru 
storici și arheologi culoarul 
iureșului care îi delimitează în sud 
i jucat un rol esențial, pentru 

oulațiile care s-au perindat de-a 
^îgul diferitelor epoci istorice prin 
icest colț de lume. Acest sector 
nuntos delimitat de culoarul Deva 
- Ormindea și Valea Ampoiului 
:are se extinde la nord de Mureș, 
iincolo de depresiunea Brad, până 
;pre Roșia Montană și Baia de Arieș 
:ste format dintr-o complicată 
structură de roci cristaline extrem 
ie vechi și roci sedimentare mai 
îoi, străbătute ulterior de corpuri de 
„ci vulcanice și subvulcanice care 

iu produs importante mineralizații. 
El a intrat în istorie datorită bo
gatelor sale zăcăminte de metale 
prețioase sub numele de „Patru- 
°ferul Aurifer”. O denumire mai 

alt descriptivă, simbolică, decât 
geografică a unei suprafețe delimi
tate de câteva dintre cele mai im
portante așezări miniere din această 
regiune carpatică: Brad, Săcărâmb- 
Certej, Zlatna sau Baia de Arieș.

Doi cercei de aur datând de la începutul epocii bronzului au fost descoperi/! in tumulii din zona 
„Klippelor “ de calcar de la Ampoifa (jud. Alba)

Constantin Inel - arhe
olog: „Cercetările arheologice 
din ultimele decenii, pe zona 
Munților Apuseni, pe văile ce 
coboară din Munții Apuseni, 
Valea Ampoiului și Valea 
Arieșului, au atestat existența 
.unor preocupări legate de 
exploatările auro-
argentifere...Descoperiri cu car
acter funerar în care printre 
piesele sau inventarul funerar 
descoperit în complexe sunt și 
piese de aur sau alte piese care 
atestă preocupările acestea de 
exploatare. Aici aș aminti cazul 
necropolei tumulare de la 
Almașul Mare, punctul La 
Cruce, cercetat în ultimii nouă 
ani, unde în mantaua unor tu
muli, datați în epoca timpurie a 
bronzului au fost descoperite 
câteva mojare din piatră folosite 
la măcinarea minereului cu 
conținut desigur de aur.”

Drumul aurului, de la 
Ampoița la Ithaca

Oare cât de important a fost 
pentru populațiile din vechime, 
acest sector al Apusenilor în care, 
pe lângă zăcămintele de aur, apar și 
mineralizații, primare sau secundare

de cupru, metalul de bază pentru 
celebrul aliaj intrat în istorie sub nu
mele de bronz?... Undeva la 
confluența Ampoiului cu pârâul 
Ampoița apar niște spectaculoase 
formațiuni pe care geologii le-au 
numit „Klippe”, imense blocuri de 
calcare albe, roci mai vechi împinse 
peste altele mai noi de către 
mișcările tectonice care au dus la 
ridicarea acestui compartiment 
muntos. Prin anul 1985, 
cercetătorul Horia Ciugudean, care 
timp de mai bine de 20 de ani a 
scormonit la propriu în versanții 
Văii Ampoiului, descoperea într-o 
movilă funerară de la Ampoița, doi 
cercei din aur nativ de 24 de karate, 
care s-au dovedit a fi prelucrați, prin 
batere cu ciocanul, dintr-o pepită de 
o puritate deosebită. Singurele 
analogii care s-au putut face la acea 
vreme au fost cu niște cercei iden
tici descoperiți în nordul Greciei, în 
Ithaca. Astăzi, multe din ipotezele 
de atunci tind să devină certitudini. 
Se pare însă că aurul transilvan nu 
a circulat doar spre sudul continen
tului. O dovadă spectaculoasă, în 
acest sens, vine din Germania, unde 
s-a descoperit un disc de bronz dec
orat cu inserții de aur. Analizele 
metalografice efectuate au condus 
la o concluzie uluitoare... Aurul 
inserțiilor din decor provine din 
surse transilvănene. Din acest mo
ment putem vorbi, cel puțin 

Horia Ciugudean - arheolog: „Pentru zona Munților Apuseni, 
dovezile certe datează din epoca bronzului, mai exact de la începuturile 
acestei etape, când populațiile din bazinul Văii Ampoiului au utilizat 
resursele aurifere confecționând piese de podoabă, cum sunt inelele de 
buclă de la Ampoița,‘binecunoscute specialiștilor și care dovedesc 
circulația aurului transilvănean din zona Munților Apuseni și până în 
nordul Greciei. Este o rută pe care o putem plasa pe la mijlocul mileni
ului al treilea înainte de Cristos și care urma parțial căi terestre, din Tran
silvania până pe coasta Adriaticii, apoi urma o cale maritimă de-a lungul 
Coastei Adriaticii până în Marea Ionică. Cele mai sudice descoperiri de 
asemenea piese de aur sunt cele de pe Insula Levkas din nordul Gre
ciei.”

ipotetic, despre un veritabil drum al 
aurului care pornea practic de aici, 
de pe văile ce coboară din Munții 
Apuseni încă din preistorie.

Megaliții 
de la Baia de Criș

Poveștile despre aurul Apuse
nilor, de la Băița și Brad, trec din
colo în Țara Zarandului, spre Țebea 
și Baia de Criș, unde pe la sfârșitul 
secolului al XIX-lea s-au descoperit 
trei statui menhir. în primăvara an
ului 2000, la cariera de cărbune a 
Exploatării miniere Țebea, în cursul 
lucrărilor de descopertă a 
zăcământului au ieșit la iveală mai 
multe piese litice: o statuie, un bloc 
mare, fasonat, o piatră sculptată sub 
forma unui cap uman, precum și o 
lespede care avea, după cum 
povestesc descoperitorii, mai multe 
„semne” asemănătoare unei 
„scrieri”. Din nefericire, echipa de 
arheologi de la Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane din Deva care s- 
a deplasat la fața locului, nu a mai 
putut recupera decât primele două 
piese. Tipologic, ace’ste piese sunt 
extrem de asemănătoare cu ceea ce 
se cunoaște în toată aria megalitică 
din Europa, fiind mai apropiate însă 
de o serie de piese provenind din 
zona nordică a Mării Negre. Piesele 
au fost interpretate, nu odată ca 
aparținând unor mineri sau zeități 

ale minerilor. Sigur că aceste 
ipoteze au iscat o serie de contro
verse, dar este cert faptul că, din
colo de toate aceste controverse, ele 
au legătură cu zona minieră de la 
Baia de Criș și Țebea.

Aurul, adevăratul duh 
al Apusenilor

Să nu uităm că în această zonă 
este cunoscută galeria de la Adamul 
Vechi, unde a fost descoperit un 
topor din piatră cu șanț de 
înmănușare transversal, despre care 
se presupune că datează chiar din 
preistorie. Multe din întrebările pe 
care le ridică o abordare serioasă a 
problematicii exploatării aurului în 
Carpații Românești, dar mai ales în 
Munții Apuseni își mai așteaptă 
încă un răspuns. Lipsesc multe din
tre piesele acestui puzzle uriaș care 
ne-ar putea ajuta să reconstituim 
drumul în preistorie al aurului 
Apusenilor. Știm însă cu certitudine 
un singur lucru și anume că, dintot- 
deauna, aurul a fost adevăratul duh 
al acestor locuri.

Mihai Răducă
Cătălin Rișcuța

MY K
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Atacantul formației Fiorentina Adrian Mutu va fi tată pentru a patra oară, 
a anunțat cotidianul italian Gazzetta dello Sport. Muta are deja trei copii: 
un băiat, Mario, 8 ani, din prima căsătorie, cu Alexandra Dinu, și două 
fetițe, Adriana, 4 ani, și Maya, 2 ani, cu actuala sa soție, Consuelo.

Balul „piraților” /
Pamela Anderson va filma o reclamă

la Liceul Teoretic „Traian” pentru a salva câinii din România

din Deva
Sala Sporturilor din Deva s-a do
vedit a fi neîncăpătoare, sâmbătă 
seara, pentru cei ce au venit să 

vadă cine și-a adjudecat titlul de 
Miss și Mister ai Liceului „ Teore
tic” Traian din Deva. Deghizați în 
pirați feroce, bobocii liceului s-au 
întrecut în fel și fel de probe pen
tru a convinge juriul că merită tit
lul de miss și mister. Adolescenții 
au demonstrat că știu să se dis

treze și au încins un 
show de zile mari

’’Vânt la pupa” - Sub acest slogan 
au participat șaisprezece elevi de clasa 
a noua, la balul liceului Teoretic „Tra
ian” din Deva. Micii pirați și-au pus 
imaginația la contribuție, au dansat, au 
defilat și au zâmbit pentru a dovedi că 
merită titlul de cel mai popular boboc 
al anului. „Pirații” au reușit „să fure” 
zâmbete și aplauze din partea publicu
lui după ce au dansat sau și-au arătat 
talentul în probele opționale, însă doar 
doi dintre „lupii de mare” au găsit „co
moara” la final. Astfel, miss și mister 
Traian 2010 au fost Caria și Cătălin.

După ce foștii boboci ai liceului au 
predat ștafeta noii generații, pe scenă 
și-a făcut apariția trupa Deepcentral, al 
cărui hituri au ridicat în picioare pub
licul prezent în sală. Petrecerea s-a 
mutat apoi într-un club din oraș unde 
noii elevi ai liceului și viitori absolvenți 
ai acestuia s-au distrat până în zori pen
tru a marca finalul unuia din cele mai 
reușite baluri din ultima vreme. (C.S.)

Pamela Anderson își folosește 
celebritatea pentru a face fapte bune. A în
ceput cu protecția animalelor din SUA, s- 
a alăturat PETA, iar acum luptă și pentru 
câinii din România.

Asociația americană Romania Ani
mal Rescue (RAR) a anunțat că fostul 
iepuraș Playboy, Pamela Anderson va 
filma săptămâna viitoare pentru o cam
panie de ajutorare a câinilor comunitari

din țara noastră, alături de trei căței 
români: Elizabeth, Wiggy și Sara. Pamela 
va realiza și afișe publicitare pentru RAR.

RAR a sterilizat peste 8.700 de ani
male în România și nu dorește să se 
oprească aici. Organizația oferă ster
ilizarea gratis a animalelor aflate în grija 
oamenilor fără posibilități financiare, dar 
și a câinilor de pe stradă.

Beckham e presupusul amant 
al designerului de bijuterii Shery Shabani

Fotbalistul David Beckham este 
menționat în documentele de la un proces 
al designerului de bijuterii Shery Shabani 
(33 de ani), care susține că soțul ei a 
acuzat-o pe nedrept că a avut o relație 
amoroasă cu jucătorul, informează The 
Sun.

Shery Shabani susține că soțul ei, 
Joseph Kambiz, un avocat în vârstă de 42 
de ani, a încercat chiar să îl scoată o dată 
pe Beckham de pe șosea cu mașina. Ea a 
precizat că incidentul, care ar fi avut loc 
în fața școlii frecventate de copiii ei și de 
cei trei fii ai fotbalistului, i-a fost relatat 
de David Beckham. Shery, care are doi 
copii, neagă în documentele de la proce
sul judecat la Curtea Superioadă din Los 
Angeles că ar fi avut o relație cu David

Beckham.
Femeia a menționat că soțul ei le-a 

spus și unor polițiști, în luna august, când 
au fost chemați la domiciliul lor în urma 
unui incident, că ea s-a culcat cu David 
Beckham și le-a cerut să menționeze acest 
lucru în raport.

Un purtător de cuvânt al lui Beck
ham a declarat că fotbalistul nu își 
amintește de incidentul din fața școlii 
celor trei copii ai săi și a calificat varianta 
ca jucătorul să fi avut o relație cu Shery 
Shabani drept "o fantezie totală".

David Beckham a purtat bijuterii 
concepute de Shery Shabani, în luna mai, 
când și-a dus familia la un concert Jonas 
Brothers.

________________ y

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO)

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

- noliș culoare;
- POliȘ luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

GLASUL HUNEDOAREI

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări El grarisl
- legitimație lexieHor * Interior, 16 reni

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni -100 lei OS

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

sc. 1, ap. l;nX
- la telefon: 0354/882.100 

sau 0354/882.101

O
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Minerul Lupeni a pierdut, sâmbătă, ai doilea joc consecutiv acasă. Elevii conduși de IonelAugustin au ca
potat la scor de forfait, scor 0-3, în fața argeșenilor de la CS Mioveni și se află, în acest moment, la a patra 
partidă consecutivă fără gol marctiL La finalul întâlnirii din I ale, primarul Răsmeriță și-a anunțat jucăto
rii că sunt liberi să iși caute alte echipe pentru că echipa se va desființa. Motivele invocate de edil sunt criza 
financiară și prestațiile arbitrilor, care în opinia sa au fost defavorabile Minerului. Lupeniul ocupă după 
șase etape, penultimul loc în liga a doua, fiind echipa cu cea mai slabă apărare din campionat.

f *
* I
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f * J 
I ■/

?C Hunedoara, la primul succes „afară”
lin acest sezon
C Hunedoara a obținut, vi- 
ri, primul său succes extern 
i actuala stagiune. Hunedo- 
tii au trecut, fără probleme, 
3, de ultima clasată a seriei, 
va Mama Mia Becicherecul 
tic și iși croiec drum, ușor, 
re prima treaptă a ierarhiei 

din liga a treia.

Băieții antrenați de Eusebiu Șuvagău 
. ofitat din plin de degringolada din 
il echipei bănățene și, fără să se 
buințeze serios, au trecut de aceștia prin 
a lui Trășcan și reușita din penalty a 
heterului Zelencz. Hunedoara rămâne 
:1 echipa cu cel mai bun atac din liga a 
, seria a cincea.
Susținuți de aproximativ 40 de ultrași 

o de la Hunedoara, alb-albaștrii au găsit 
spre poarta „pițerilor” după exact 

iul sfert de oră. Trășcan, unul din cei 
activi jucători hunedoreni din startul 
tui campionat, a deschis scorul cu un 
lutemic, din interiorul careului, fără nici 
nsă pentru portarul gazdelor. Bănețenii 
vut o tresărire de orgoliu, patru minute 
târziu, când mingea trimisă din lovitură 

liberă de către Bîrsan a izbit transversala 
porții lui Moldovan. După ce veteranul 
Șandor, a executat o lovitură liberă de la 16 
metri, puțin pe lângă vinciul porții apărate 
de Filip, „corbii” au reușit să își majoreze 
avantajul, cu patru minute înainte de pauză. 
Corobea este faultat clar în careu de către 
Hodiș, iar Zelencz, golgheterul seriei, 
transformă cu siguranță penaltyul dictat de 
centralul întâlnirii.

Prea relaxați 
după pauză

După revenirea de la cabine, după o 
relaxare a oaspeților, gazdele și-au intensi
ficat atacurile, fără însă a periclita serios 
poarta lui Moldovan. Eforturile timișenilor 
au dat roade cu 20 de minute înainte de 
final. Nou-intratul Burcea a pătruns în careu 
și i-a așezat mingea lui Bîldea, cel mai per
iculos om al gazdelor trimițând în poartă de 
la opt metri. Cu toate acestea, „lanterna 
roșie” n-a mai avut suficient suflu pentru a 
egala, ba mai mult, a clacat cu doar două 
minute înainte de finalul timpului regula
mentar, când, același Trășcan, a majorat 
diferența la două goluri pentru hunedoreni, 
cu o splendidă lovitură de cap, după o cen
trare venită de la nou-intratul Gideon. 
Fundașul hunedorean ajunge astfel la cota

trei în acest sezon, fiind totodată, la a doua 
reușită după o pasă venită de la nigerianul 
Hunedoarei.

Formația de pe Cema reușește astfel 
prima victorie externă din acesl sezon și 
rămâne singura echipă neînvinsă din seria a 
cincea. Hundeorenii vor întâlni, vinerea vi
itoare, pe teren propriu, pe Autocatania 
Caransebeș, în ceea ce va fi derbyul etapei 
a șaptea.

Tehnicianul formației de sub Furnale 
s-a declarat de jocul mulțumit de primele 
trei puncte externe din acest sezon, însă a 
admis că elevii săi s-au relaxat prematur în 
cea de-a doua repriză, acest lucru putând să 
coste formația noastră.

„Am jucat foarte bine în prima 
repriză, însă, ca de obicei, fotbalistul român 
trebuie tras de urechi. Chiar și la 2-0 la 
pauză! Mă bucur că am reușit să câștigăm 
și să ne apropiem de vârful clasamentului. 
Văd o luptă în patru pentru promovare. Ne 
vom bate noi, Recașul, Oradea și Tumu 
Severin”, a declarat antrenorul Hunedoarei.

Probleme mari
4

pentru Hodor

în prima repriză, Hodor a părăsit ac
cidentat terenul din Becicherecul Mic, iar

Mama Mia Becicherecul Mic:
Filip - Nicolici, Hodiș, Zurbagiu, 
Luță - Radu, Jaravete, Bîldea (c), 
Bogdan - Piluți, Gârz. Au mai jucat: 
Opriș și Burcea.

Antrenor: Vali Sorescu

FC Hunedoara: Moldovan -
Samoilă, Al. Rus (c), Hodor, Costea
- Păcuraru, Ilaș, Corobea, Trășcan - 
Șandor, Zelencz. Au mai jucat: 
Sabou, Gideon, Stanciu, Geacă.

Antrenor: Eusebiu Șuvagău

Omul meciului: Trășcan (FC 
Hunedoara)

după consultul medicilor s-a hotărât trans
portarea lui la spital. Stupoare însă! Ușile 
laterale ale ambulanței au refuzat să se 
deschidă, în ciuda eforturilor tuturor mem
brilor din staff-ul medical.

în cele din urmă, s-a găsit o soluție de 
compromis, tipic românească: fotbalistul 
hunedorean a fost „instalat” în scaunul din 
dreapta șoferului.

După primele analize efectuate la 
Timișoara, se pare că jucătorul Hunedoarei 
va sta câteva săptămâni bune pe margine, 
din cauza unei entorse.

Claudiu Sav

FR Simeria n-a găsit “Gloria” la Arad
imerienii se distanțează tot 
ai mult de locurile fruntașe 
• seriei. Echipa antrenată de 
heorghe Cornea n-a izbutit 
•ât o remiză, 1-1, în deplasa- 
i de la Arad, echipă care nu 

câștigase de trei etape, iar 
biectivul promovării pare o 
ălărie tot mai mare pentru 

hunedoreni.

Feroviarii au reușit încă o partidă 
ă, după cea de etapa trecută, când au 
izat pe teren propriu, 0-0, cu cărășenii 
r Autocatania. Simerienii au scăpat in- 
emis de o înfrângere rușinoasă în fața 
echipe de juniori, care nu mai câștigase 
etapa a doua. Veteranul echipei, 

;ălescu și-a adus aminte de începutul 
de sezon și a marcat, unicul gol al “gal- 
albaștrilor”, târziu, cu doar cinci minute
,e de finalul jocului. Reușita vârfului 

iriei a fost puternic contestată de gazde, 
le-au reproșat hunedorenilor că nu au 

is mingea afară, deoarece un jucător de- 
r se afla căzut pe gazon. în ciuda jocului 
lest, Cfr-iștii puteau pleca cu toate cele 
puncte de pe Mureș, dacă Irimia nu ar 
nit o intervenție de manual în fața lui 
mea, scăpat singur pe poartă, la ultima 
a meciului.
Gazdele antrenate de Leo Pința au de- 
scorul în minutul 25, prin Pantea, care 

CLASAMENT:
.uceafărul Oradea 6 5 0 1 12-7 15p
C Hunedoara 6 4 2 0 14-3 14p
.utocatania Caransebeș 6 4 1 1 7-1 13p
ermo Tumu Severin 6 4 1 1 10-6 13p
FR Simeria 6 2 3 1 10-8 ?P

ț C S Național Sebiș 5 2 1 2 3-4 7p
Bihorul Beiuș 4 2 1 1 7-10 ?P

. ACS Recaș 4 2 0 2 8-5 6p
§ CSM Școlar Reșița 5 1 2 2 3-6 5p
0. Gloria Arad 6 1 1 4 7-10 4p
1. Unirea Sânnicolau Mare 4 0 2 2 2-4 2P
2. FC Timișoara 11 4 0 2 2 5-9 2p
3. Millenium Giarmata 4 0 1 3 6-13 1P
4. Becicherecul Mic 6 0 1 5 4-12 1P

a scuturat plasa porții lui Dragotă cu un șut 
de zile mari din afara careului și în ciuda 
ratărilor lui Suciu și Făgărșanu din al doilea 
act, au reușit un rezultat de egalitate care îi 
păstrează la jumătatea clasamentului.

Tehnicianul Simeriei, Gheorghe 
Comea s-a declarat nemulțumit de faptul că 
elevii săi ratează prea mult. “Este al treilea 
sau al patrulea joc în care irosim 
oportunități rarisime. Nu suntem concentrați 
deloc în fața porții și asta ne costă scump. 
Dacă Goronea ar fi marcat la ultima fază a 
meciului, acum priveam cu alți ochi această 
deplasare. Trebuie să ne rezolvăm repede 
această problemă, dacă vrem să rămânem în 
plutonul echipelor fruntașe”, a declarat, ner
vos, antrenorul CFR-ului.

Gloria Arad: Irimia - Ban, 
Bumbac, Dubeștean, Filaret - Ad. 
Popa, Sălăjan, Pantea, Țurcaș - 
Găldeanu, Eșanu. Au mai jucat: 
Draia și Haș.

Antrenor: Leontin Pința

CFR Simeria: Dragotă - Vîr- 
tan, Zaha, Buta, Păduraru - Bud, 
Vișan (c), Făgărășanu, Pepenar - 
Riviș, Dăscălescu. Au mai jucat: 
Suciu, Goronea, Lazăr, Tecsi.

Antrenor: Gheorghe Comea

Omul meciului: Irimia (Gloria
Arad)

în urma acestei remize, CFR Simeria 
ocupă locul cinci în clasamentul seriei, la 
șase puncte de prima poziție și la cinci de 
cealaltă echipă a județului, FC Hunedoara. 
Etapa viitoare, feroviarii se deplasează, pe 
malul Dunării, pentru a întâlni o altă 
candidată la promovare, Termo Tumu Sev
erin.

Claudiu Sav

Rezultatele
etapei a șasea:

Bihorul Beiuș - ACS Recaș 
3-2

Unirea Sânnicolau Mare - Școlar Reșița 
0-0

Millenium Giarmata - Luceafărul Oradea 
2-4

Nuova Mama Mia - FC Hunedoara 
1-3

Autocatania Caransebeș - CS Termo 
1-0

Gloria Arad - CFR Simeria
1-1

FC Timișoara II și Național Sebiș au stat

' ’ N
Plimbare prin Copou

Poli Iași și Mureșul Deva au de
schis etapa cu numărul șase din liga a 
doua. Devenii au pierdut clar în fața 
echipei antrenate de Ionuț Popa, 0-2 și 
ajung astfel la a treia deplasare 
consecutivă fără gol marcat. Băieții 
antrenați de Gică Barbu au resimițit din 
plin deplasarea de peste 450 de kilometri 
și au făcut figurație în Copou, acolo unde 
au atacat poarta adversă doar de două ori 
în 90 de minute.

Cei aproximativ 1500 de ieșeni care 
au înfruntat frigul năprasnic de afară au 
asistat la un joc modest, în care doar 
scripirile gazdelor au făcut ca scorul să 
nu rămână alb. Mureșul a ținut loc de 
sparing-partner, ocaziile de a marca fiind 
direct proporționale cu gradele de afară.

Ieșenii au început hotărâți prima 
repriză fiind foarte aproape de de
schiderea scorului după doar un sfert de 
oră, când șutul lui Cohen a fost scos de la 
încheietura barelor de tânărul Horvat. 
Comea și Pălimaru au fost și ei aproape 
de a modifica tabela, însă șuturile lor au 
ocolit de puțin poarta tânărului devean. 
Golul avea să cadă cu doar cinci minute 
înainte de pauză. Pălimaru a obținut un 
penalty după o intrare neglijentă a lui 
Gongolea, iar fostul stelist, Pane l-a exe
cutat fără probleme pe Horvat. Devenii 
au avut o singură ocazie de a marca în 
prima repriză. Exact cu un minut înainte 
de pauză, Bogman a trimis în bară din in
teriorul careului, mingea centrată de Dîr- 
varu.

A doua repriză a fost una din cele 
mai slabe din acest sezon. Ieșenii lui Popa 
s-au mulțumit să apare avantajul fragil 
din prima repriză și nu au mai forțat decât 
în final, când au reușit de altfel și de
sprinderea, prin omul meciului, Pălimaru, 
care s-a trezit singur, singurel în careul 
devean, după o angajare a lui Claudiu 
Ionescu, și a făcut 2-0, cu un șut din patru 
metri. Devenii sunt la a doua înfrângere 
pe teren străin, după eșecul usturător de 
la Pitești și așteaptă cu înfrigurare, de
plasarea de la Ploiești, acolo unde vor în
tâlni liderul autoritar al seriei, Petrolul.

Barbu i-a lăudat
pe ieșeni
La conferința de presă de la finalul 

partidei, antrenorul Mureșului a ținut să 
laude prestația ieșenilor, care formează, 
după părerea sa, una din cele mai exper
imentate formații din serie. „Iașiul s-a 
adunat, ca și noi, târziu, dar sunt niște 
jucători foarte buni aici, chiar dacă acum 
au câteva kilograme în plus. Exemplul 
cel mai bun e Claudiu țpnescu, care este 
un jucător sclipitor, care poate face 
diferența cu ușurință în liga secundă. 
Cred că Iașiul se va bate cu Mioveniul 
pentru locul doi”, a declarat Barbu. Cât 
despre jocul devenilor, acesta a spus că 
atât poate Mureșul în această perioadă, 
iar că astfel de deplasări lungi îi 
„termină” pe jucători. „Atât putem la mo
mentul de față. Deplasările acestea lungi 
nu dau peste cap programul, însă, asta e, 
suntem prea mici pentru a fi băgați în 
seamă”, a conchis tehnicianul Mureșului.

Claudiu Sav

ACSMU Poli Iași: Anghelache - 
B. Manea, Panait, Pane, Siminic - Mvue- 
zolo - Gado, Cohen, Tincu, Comea - 
Pălimaru (c). Au mai jucat: R. Neagoe, CI. 
Ionescu, Alin Tene.

Antrenor: Ionuț Popa

Mureșul Deva: Horvat - Coca, 
Dosan, Gongolea (c), Câmpean - Sătmar
- Bogman, Melcea, Gîrlă, D. Sânmărtean
- Dîrvaru. Au mai jucat: Golguț, 
Ginghină, R. Stan.

Antrenor: Gică Barbu 
Omul meciului: Pălimaru

(ACSMU Poli Iași)

Rezultatele complete ale etapei a șasea:

CSM Râmnicu-Vâlcea - FC Bihor 2-1 
FC Silvania - ACU Arad 0-0
Unirea Alba Iul ia - Voința Sibiu 1 -2
Minerul Lupeni - CS Mioveni 0-3 
ACSMU Poli Iași - Mureșul Deva 2-0 
UTA Arad - Arieșul Turda 4-1
FC Argeș - CFR Gaz Metan Craiova 1-1 
ALRO Slatina - Petrolul Ploiești 2 I 

y



Polițistul se întâlnește cu zâna 
bună, care îi spune:

- îți voi împlini două dorințe!
- Aș dori o halbă de bere din care 
berea să nu se termine niciodată! 
Polițistul primește halba și, după 

ce o bea, vede că nu se mai 
termină. Bucuros, își spune a 

doua dorință:
- Aș dori să-mi dai încă.............

? (...)

Su 
ră£

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Stimat

Pânză de 
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Capabil

Combatanți & 
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Pană de

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte:
AC, ACOMODABIL, ANA, ASIMILAȚI

AȚĂ. CAM, CASALOT, CĂLI, CE, 
CICĂLITORI, CU, ECONOMICOS, EDIL 
FORȚE, IB, IL, ILUMINAȚIE, IMA, IȚĂ, 

PARAȘUTATĂ, PERIFERICI, RAM, RÂ ■ 
ROTĂRIT, ROTATIV, ROTILAT, SA, SATI

SESIL, SOLI, SOȚIE, TI, TIV, TL, 
TOTALITARI, UMIL.

Petru ARDELEAN -AR>

noaste1

7 5 2 8 1 9
8 2 9 6 1 7

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

Telejurnal matinal
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 66.)
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment, rel.) Prima parte
Prințesele lumii (serial docu

mentar - 8.)
Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment, rel.) Partea a doua
O carte pe săptămână (rel.) 
Amintiri din istorie 
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 31.) 
Iubiri dincolo de ecran 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Vinul pe românește 
Kronika (magazin cultural) 
Spune-mi ce te doare 
Papucul doamnei 
Telejurnal; Meteo 
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007 - 32.) 
Prințesele lumii 
Sport
Telejurnal; Meteo 
Tema zilei la TVR 1
Prim plan la TVR 1
30 Rock (SUA serial de come

die, 2006 - 15.) 30'la TVR 1 cu 
Tina Fey, Tracy Morgan
Vinul pe românește la TVR 1 
La Maison Tellier (francez 

dramă, 2008)

07 00 Tandem de șoc (canadian-SUA 
serial de comedie, 1994 - 19.)
Șoricelul Perez (argentinian- 

spaniol film de animație, 2006)
Animal instinct la TVR 2 
Logodnicul prietenei mele 

(german dramă, 2009, rel.) 
Poate nu știai 
Telejurnal 
Ferma (rel.) 
împreună în Europa 
Zestrea românilor 
Tandem de șoc (serial de co

medie, 1994, rel. - 19.)
Telejurnal la TVR 2 
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010) 60'
Puterea legii (talk show, 2010) 
Lecția de management (docu

mentar - 1.)
Dincolo de hartă (documentar) 
Bugetul meu (reportaj) 
Arena Leilor (reality show) 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Spionii (englez serial triller, 

2002- 1.) la TVR 2 cu Mat
thew MacFadyen, Keeley 
Hawes, David Oyelowo, Peter 
Firii

08:10

09:50
10:10

11:50 
12:00 
12:30
14 30
1530 
16:00

18:30
19:00

20:00
20:30
21:00
22:00
23:00

06:00
38:00
10:00
11:15

13:00
14:00

23:00
23:45

Observator la Antena 1
'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Vorba dulce mult aduce (SUA 

comedie, 2004) cu George 
Lopez, James Kirk, Lisa Vidal, 
Bianca Collins

Observator
Cometa ucigașă (englez film 

de catastrofă, 2007) 98' la An
tena 1 cu Cristian Solimeno, 
James Wilby, James Cosmo, 
Teo-Wa Vuong

Observator
Acces Direct
Observator
Comanda la mine
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) cu Alina Puș
caș, Antonia Ionescu, Ana Maria 
Donosa, Alexandru Costea

Observator
Un Show Păcătos

19:30
20:00

21:45

22:15

08:15
09:45
11:15
12:30

13:00
13:30
14:00

16:00

17:00
17:45
19:00
20:30

22:15

23:30

După 26 de ani (talk show, rel.)
Știrile Pro TV (2009) 
Omul care aduce cartea
România, te iubesc!
Apropo TV
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00

1973 - 3835.) 15:15
Știrile Pro TV 16:15
Zâmbete într-o pastilă 17:25
Panică lu Hotel Majestic (SUA 17:30

comedie, 1996, rel.) cu Jason 
Alexander, Faye Dunaway
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3836.)
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Peștera (SUA-german horror, 

2005) cu Cole Hauser, Morris 
Chestnut, Eddie Cibrian
Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 - 1.)
Știrile Pro TV la PRO TV

18:30
19:30 
20:30 
21:30

Pe cuvânt de femeie
Săracii tineri bogați 
Rosalinda
Paradisul blestemat
O mare de pasiune
Marina
Victoria
Rețeta de ACASĂ
Vremea de Acasă
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune
Săracii tineri bogați
Iubire și onoare
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines

Poveștiri de noapte
7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007) cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 
necchini

07:00
07:30
08:20
09:15

11:30
12:00
13:15
14:00

16:00
17:00 
18:00 
19:00 
19:30 
20:30 
22:15 
23:00 
23:30

Camera de râs
Nimeni nu-i perfect
Sport cu Florentina
Mărci X (SUA comedie, 20' 

rel.) cu Damon Wayans
Imobiliare Blitz
Autoforum
Camera de râs
Crimă la frontieră (SUA filn 

de acțiune, 1980)
Cireașa de pe tort
Trăsniții
Focus 18
Focus Sport
Cine știe...câștigă!
Fermier. Caut nevastă!
Trăsniții
Mondenii
Sam Browning (SUA film 

acțiune, 1992) cu Michael 1 
Janis Lee, Uri Gavriel, Amc 
Cavi

Fugi, grăsane! (englez comedie, 2007) 
Bolt (SUA film de animație, 2008) 
Hannah Montana: Filmul (comedie, 2009)

14:30
16:10
17:45

Pe platourile de filmare
Edward Mâini-de-Foarfece (SUA dramă romantică, 1990) cu Johnny 

Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 3.) 30' Sunt un bărbat sen

sibil cu Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton
Watchmen (acțiune, 2009) cu Jackie Earle Haley, Malin Akerman

i 15:30
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00

Vecinul de alături (francez comedie romantică, 2007) 
Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 5.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 1.) 
Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 13.) la Pro Cinema 
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 6.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 21.)
Tată și fiu (SUA thriller, 1992) 109' la Pro Cinema cu Jeff Gr ablum 

Rosanna Arquette, Famke Janssen, Samuel L. Jackson
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
eva zidar rosar-tencuitor 5

elefon: 0755.999.916 Hunedoara

Telefon: 0755.999.917rman 3

tonist 1 agent comercial 1

s ier 23 agent de securitate 2

sator piese din piele si înlocuitor 
o

asistent medical generalist 1

barman 3
lgherfexclusiv restaurator)

4 brutar 2

ucatoare 1 casiere 1

i confectioner articole din piele si în
locuitor 7

;rar betonist 1

mecanic utilaj

operator instalații dincentrale elec
trice 4

munc.necal.la întret. drumuri, șo
sele,poduri,baraje 2

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

montator placaje interioare si exte
rioare 1

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

1
munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 7

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

vânzător I

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrator comercial 3
Călan

manipulant mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924

nctionar informații clienti
5

confectioner-asamblor articole din 
textile 25

munc.necal.la amb prod, sub forma 
de praf si granule 2

Petroșani

controlor bilete 15
grijitor clădiri 10

controlor calitate 3
aflător 1

crâtor comercial 68
cusător piese din piele si înlocuitori

10

crator gestionar 1 dispecer 1

uncitor necal. ia asamblarea, mon- 
rea pieselor 25

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

ierator calculator electronic 
[iele 3

■i gestionar depozit 1

\r(chelner)
îngrijitor clădiri 1

va tor 10

elucrator produse ceramice prin 
trudare 2

i mi tor-di atribui tor materiale si 
ule 2

lăcătuș monta tor 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

asfalta tor

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto-
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masină de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

barman

bucătar

controlor calitate

dispecer

finisor terasamente

zidar rosar-tencuitor 3

Telefon: 0755.999.918

1

1

1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

2

cusator articole marochinarie
1

1

4
munc.necal.în ind.confectiilor

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

încărcat or-de sc arc ator 1

1ictorist lacatus montator

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

0 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusător articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2 femeie de serviciu 1

stivuitorist 1 ospătarf chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

montator accesorii pentru calapoade
1

munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 1

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

ând casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră- 
nă 860mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

Vând în 2 rate apartament 2 camere, et. 1, bloc de cărămidă, bucătărie mobilată. 
Preț 125.000 lei. Tel. 0748.347.128

ând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb 
i apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ei neg. Tel.0735.066.695 Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. 

Tel. 0735.066.695

mecanic utilaj

Vând casă cu grădină în 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288

ând casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. 
iale pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, 
oucătărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. 
Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: 
tel.0730 549 659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro
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ând apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 
15.000 lei. Tel.0748.689.532

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

ând apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
îi, termopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

S.C. ONE JOBS IMPEX S R L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte 
de muncă în România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. 
Tel. 0722.775.557

ând casa și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

ând apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter- 
opan, semidecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

DIVERSE
k

ând apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
ZO.OOOlei neg. Tel.0721.805.675

ând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
-50mp. Preț 63.000lei. Tel.0748.347.i28

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv 
declarații, Re visai, fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate. 
E-mail: nicutrufaș@yahoo.corn Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557

ând casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 
LOOOlei. Tel.0748.689.532

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer seriozi
tate.Deva.Tel.03 54.738.163

<d apartament 2 camere în Simeria, et. 1 .bucătărie, baie, balcon. Preț 70.OOOlei neg. Tel. 
'35.066.695 Vând vin roșu și alb, 2 lei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

ând casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, stMOOmp. 
neț 80.000 euro. Tel.0748347.128

Vând hamsteri 10 lei /buc., câine Ciobănesc German femelă de 2 ani cu 1501ei. Vând boiler 
electric de 15Lcu 1501ei.Tel.0743.832.083

(text maxim 50 de cuvinte)

ând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, ter- 
opan, parchet lemn, CT Preț 30.000euro ncg.tel.0769.839.694

Vând aparat copt pâine electric cu 130 lei, cumpăr câine Ciobănesc German ofer 200 lei, 
vând mașină de spălat automată 100 lei, vând combină frigorifică. Tel.0720.825.503

ând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
!5.0001ei. Tel. 0735.066.695

Vând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei neg.Tel.0254.228.748

Nume.........
Strada........
Localitatea.

Prenume........
Bl..Nr.

Județul
Sc......Ap. .

ind apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț
O.OOOlei neg. Tel.0769.839.694

Cumpăr țiglă veche în zona brad. Tel. 0726.390.037, 0246.582.288
C.I. seria..
Eliberat de

nr.
DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

nd apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
OOOlei. Tel. 0748.689.532

Caut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masă pe zi și recom
pensă în bani. Tel.0722.775.557 Semnătura

id apartament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, st=78mp, sau 
imb cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.OOOlei. tel 
9.015.069

KM
id apartament 3 camere în Deva, st 70mp,l balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo-
I, garaj 20mp, locuibil, bloc de cărămidă. Preț 52.000euro neg. Tel.0769.839.694

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 
1750 euro neg.Tel.0734.965.619

d apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
OOOlei. tel 0721.805.675

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 
lei. Tel.0745.494.954

d casă în Simeria , 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
rărămidă. Preț 270 OOOlei. Tel. 0746.689.532

1 casă 4 camere, termopane, uși, băi eu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel
743.832.083

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșa
bilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 0762.589.175,0734.965.619

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

• i i

i

i

i i•

i

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara. SILVĂ> 
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Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.
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mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

JLCSILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindiu, nrJ2ID, comuna lin rău, 
td/Juxi 0354/SO1021/22, e-muil: silvafaZsmurt.ri

www.steauamuresulul.io
RezervaiUiitrtk

-0254.264 03^““"“

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “. DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma

Relații in Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/tona

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/tons

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/toni

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/ton

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚI
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204 S

V
dl

http://www.silvodez.ro
http://www.steauamuresulul.io

