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POLIȚIȘTII 
COMUNITARI BAT 
BINE !

Adevărul și politica
După recentele scandaluri din viața politică și 

socială din Ungaria, în care au izbucnit revolte spontane 
datorate faptului că premierul Ferenc Gyurcsanyi a 
recunoscut că a mințit în campania electorală, 
credibilitatea politicienilor a scăzut și mai mult, dacă mai 
era posibil așa ceva, dat fiind că și așa cota lor era la 
pământ.
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' Consumatori, vi se 

pregătește ceva !
De la 1 Ianuarie 2007, se va renunța la prețul 

național de referință de 107,5 lei /Gcal, și se va stabili un 
preț de referință local plătit de populație, care în funcție de 
rezultatele demersurilor făcute de conducerea Consiliului 
Local sau Primărie, respectiv de înființare a unui singur 
distribuitor care produce, transportă și distribuie agentul 

Pag.9

LA DRUM PRIN 
ȚARA HAȚEGULUI
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Pe firul vieții
Lucrarea memorialistică 

“Pe firul vieții”, scrisă de doamna 
Zoița Bogdan-Tripa, a apărut în 
2006, la Editura GRIDSOLO din 
Brașov.
Memorialul “Pe firul vieții”, așa cum 
mărturisește autoarea, este o amplă 
și captivantă continuare a volumului 
“Jurnalul unei eleve la Liceul Regina 
Maria Deva”, cu postfață de Liviu 
Groza.

Pe întinsul spațiu al celor 
340 de pagini scriitoarea derulează 
un întreg univers de: fapte, 
întâmplări, evenimente din cele mai 
diverse și tulburătoare, revărsate pe 
durata a cel puțin cinci decenii de 
viață și istorie a oamenilor între care 
i-afost dat să trăiască.
în ansamblul său conținutul lucrării 
oferă cititorului două coordonate 
orientative în multitudinea faptelor 
de viață evocate.

Pe de o parte sunt 
numeroasele întâmplări, fapte, 
evenimente, stări sufletești, 
sentimente și nenumărate emoții din 
care este urzită fascinanta poveste 
a vieții autoarei: existență în 
neuitata perioadă de la Vinga, 
studiile la Timișoara, prietenii cu 
colege și cu colegi, căsătoria cu 
“medicinistul” Vali (regretatul și 
admirabilul dr. Vasile Bogdan); viața 
în localitățile: Vasiova, Beba-Veche, 
Zerind și Ilia; fetițele: Mariana și 
Doina lumina vieții - toate acestea
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încadrate organic și armonios în 
evenimentele istorice prin care a 
trecut întreaga populație a țării: 
23 August 1944; 9 Mai 1945; 
construirea socialismului 
multilateral și a “epocii de aur'’, 
marea zguduire din Decembrie 
1989, inundațiile, precum și 
buclucașa tranziție 
[nterminabilă,...
întregul “fir al vieții" este prezentat 
într-un stil fluent, atractiv, 
călduros, plăcut, fără stridențe și 
fără durități șocante sau 
dulcegării de prisos. Limba în 
care este înveșmântat întregul 
text al lucrării este clară, colorată, 
luminoasă și atractivă prin 
naturalețea sa autentică.

în ansamblul său: “Pe 
firul vieții” scriitoarei Zoiță 
Bogdan-Tripa, este o carte ce 
cucerește prin umanismul 
sănătos de care este animată și în 
care cititorul se regăsește, mai 
ales dacă i-a fost dat să trăiască 
în perioadele circumscrise 
conținutului său.

Sinceră cu sine și cu 
cititorii Domniei-Sale, Zoița Bogdan- 
Tripa se confesează cititorului în 
“Cuvânt înainte”, spunându-l: 
“Cititorule, aceasta a fost viața mea, 
poate și a ta, poate și a multora care 
au trăit și au fost martorii 
evenimentelor bulversate din acest

POST SCRIPTUM 
Pe firul vieții LA LECȚIA DE VIAȚĂ

bănățene și ardelene, bine 
rânduită și pulverizată în doar 
câțiva ani de teroarea roșie, 
viața unei adolescente surprinsă 
de convulsia a două lumi, agonia 
unor oameni nevoiți uneori să-și 
abandoneze sufletele și nu 
numai, stilul alert și dezinvolt, 
tremur și inocență, ironie și 
descătușare, iată câteva din 
ingredientele care fac din 
această carte unul din 
evenimentele editoriale din 
păcate, aproape deloc 
comentat. Peste toate acestea 
tronează succesiunea 
fulgerătoare, aproape 
cinematografică a speranței. 
Chiar și atunci când disperarea 
și moartea aleargă în jur, 
scriitoarea știe că jocul cu viața 
poarte continua devenind un 
supraviețuitor. Povestea 
romanului pe care nu l-a scris din 
cauza negurii roșii capătă aici o 
relevanță aparte, concretizată 
prin nașterea prezentei cărți. 
Care vine nu ca o răzbunare ci 
aidoma unei împliniri. Citiți-o și 
nu veți regreta.

DANIEL MARIȘ

Zoița 
Bogdan-Tripa

Editura GRIDSOLO 
Brașov • ?.(XX>

furtunos veacîncheiat”.
într-un anumit fel, în 

complexa și emoționanta țesătură a 
“firului vieții” doamnei Zoița Bogdan- 
Tripa ne regăsim și noi, cei ce au 
trecut prin vâltoarea vremurilor 
evocate de Domnia-Sa în acest 
Jurnal răscolitor și fascinant.

Prof. Dumitru Susan

Venerabilul profesor 
Dumitru Susan, unul 
dintre colaboratorii 
constanți ai revistei 
noastre ne trimite o 
recenzie la o carte a 
doamnei Zoița Bogdan- 
Tripa intitulată „Pe firul 
vieții”, însoțită de un 
exemplar dăruit domniei 
sale, pentru reproducerea 
copertei. îmi arunc fugar 
ochii, deschizând la 
întâmplare cartea. încă de 
la primele rânduri rămân 
surprins de forța cuvintelor, 
acuratețea frazei, culorile 
ce țâșnesc dintr-o epocă 
pe care noi cei mai tineri n- 
am trăit-o și poate de multe 
ori nici nu mai avem 
răbdare să ne aplecăm 
asupra ei. Aceeași 
senzație de revelație 

desăvârșită pe care o am de 
câte ori recitesc „închisoarea 
noastră cea de toate zilele” a lui 
loan loanid mă determină să nu 
mai las din mâini ultima carte a 
doamnei Zoița Bogdan-Tripa 
până la ultima filă. Lumina palidă 
ori deopotrivă luminoasă a unei 
lumi apuse, cea a comunității

AFLU EXIST
MOARTEA AVEA EPOLEȚI

Moartea unei femei 
sărmane, proaspăt angajată la 
„spații verzi” Deva pare a fi un fapt 
absolut banal, mai ales în zilele 
noastre. Numai că dacă afli că 
aceasta a fost izbită în plin de o 
mașină condusă de un polițist, fiind 
omorâtă pe loc, mai că te trec toate 
temerile. Bineînțeles că șoferul a 
fost scos basma curată, 
nealegându-se nici măcar cu 
permisul suspendat. Explicația 
oficială este că omul legii se afla în 
misiune de urmărire antidrog după 
membrii unei rețele ce plasa 
stupefiante prin liceele devene. Mai 
mult, oamenii de la circulație susțin 
că femeia se afla pe mijlocul 
drumului în mod nepermis. Păi unde 
trebuia să se afle dacă nu acolo, 
unde mătura gunoiul, că la Deva nu 
s-au inventat încă mașinile de 
aspirat. în plus, iresponsabilul 
polițist era să ucidă și alte angajate 
ale primăriei, care aflau în exercițiul 
funcțiunii. Așteptăm cu interes ce va 
mai zice conducerea județeană a 
poliției. Dacă va mai zice.

RALIURI LA TELECABINĂ

Aproape seară de seară, 
liniștea devenilor ce locuiesc lângă 
stadion și-în preajma „pieței” 
telecabinei ce urcă pe Cetate este 
serios amenințată de concursurile 
unor bolizi pe patru roți, toate „mărci 
înregistrate”, aparținând unor copii 
de bani gata din protipendada 
locală.
Aceștia se întrec în măiestria 
virajelor, producând zgomote care 
te scot din minți până târziu în 
noapte. Nici aici onor polițiștii deveni 
nu-și fac apariția că de' nu e bine să 
te legi la cap dacă nu te doare.

COMUNITARII BAT TARE

Profitând de faptul că sunt 
cam lăsați să-și facă de cap, unii 
polițiști comunitari deveni se 
antrenează de zor pentru o nouă 
serie a filmului „Rambo”, bătând cu 

sârg la sediul ce îl dețin prin grija 
omniprezentului Farcașiu, taman în 
buricul târgului. Recent un astfel de 
om ce își câștigă cu greu pâinea 
zilnică a fost bine căpăcit de către 
gealații zeloși plătiți din banii publici 
deoarece a „îndrăznit” să doarmă 
într-un colț după ce a tras o dușcă în 
plus. Nenorocirea cea mai mare 
constă însă în faptul că omul care ni 
s-a plâns a rămas și fără cei 70 lei 
noi cei îi avea asupra sa.

Cât despre „vitejii” 
comunitari care bat în turmă aceștia 
ar mai trebuii să se aventureze și pe 
la Piața Centrală unde 
contrabandiștii de țigări „lucrează” 
în stil mare, de la primele ore ale 
dimineții până seara târziu. Asta n-o 
fac, da fum din nări scot.

SUPERMARKET FĂRĂ 
SINDICAT

Marele supermarket 
denumit de unii deveni, Strident, 
datorită prețurilor aflate într-o 
continuă ascensiune este scena 
unor convulsii nu numai financiare ci 
și de altă natură. Astfel, după ce 
fostul director a fost măturat 
deoarece oamenii au început să 
migreze spre alte magazine din 
cauza stilului său dictatorial de 
conducere, patronii au implementat 
un bucureștean, sosit cu surle și 
trâmbițe.

Acesta și-a dat la rându-i în 
petic în ochii angajaților deoarece 
încearcă să-i împiedice pe aceștia 
să își organizeze un sindicat care să 
le apere drepturile, mai ales atunci 
când întârzie salariile. Noi vă vom 
ține la curent cu evoluția conflictului 
însă nu știm pentru cât timp 
deoarece pam jumătate din angajați 
și-au depus CV-uri pe la alde alt 
hipermarket ce se deschide lângă 
gară.

CONSILIER CU SĂGEATĂ 
LA BANI PUBLICI

Din vorbă în vorbă am aflat 
de la un membru al serviciilor 
specializate cum că un consilier 

județean al cărui nume tinde să aibă 
o rezonanță istorică, mai ales că 
provine de prin zona Bradului are o 
adevărată atracție pentru banii 
publici.

Printre ultimele sale ținte 
se află și spitalul din localitate, unde 
suma investițiilor depășește ordinul 
zecilor de miliarde iar bătălia se 
anunță acerbă. Noi încercăm să 
monitorizăm ultima sută de metri a 
țepelor,trase înaintea integrării în 
U.E., nu de alta da' să nu ne creadă 
alții proști.

SC ERA XXI SRL Deva
Achiziționează

prin depozitul său, situat în Deva strada Mihai 
Eminescu nr. 48 (fosta fabrică de mobilă)

-deșeuri de hârtie
-carton
-folie polietilenă

Toate la prețuri avantajoase.
Vă așteptăm de luni până vineri între orele 8 și 16

Informații la Telefon: 23.27.15 sau 22.61.49

Pentru că nu suntem, nu-i așa?

DOSARIADA MAGHIARĂ

Dacă numele consilierului 
județean peremist Urdă vă spune 
ceva, noi nu știm. Tot ce vă putem 
spune că acesta provine din 
Hunedoara, cochetează din punct 
de vedere cultural vârtos și mai 
merge uneori prin străinătate.

Marcat probabil de 
dosariada aflată în curs, acesta a 
prezentat conducerii județene o 

NOTĂ INFORMATIVĂ privind 
evenimentele delegației din 
Ungaria.

Probabil consilierul s-a 
aflat fie într-o pană de inspirație, fie 
a fost cuprins de nostalgia vinului de 
Tokaj dacă a putut să-i dea 
raportului un asemenea nume scris 
cu majuscule. Mai există totuși și o a 
treia variantă, aceea a unui 
avertisment voalat adresat unor 
colegi ce nu-și recunosc trecutul de 
ulii ai securității.



pag. 3 Actual

Peste 192 000 de români 
au dobândit până la 1 ianuarie 
2006 dreptul de rezidență în 
Spania. Cu acest număr de 
rezidenți legali, România se 
situează pe locul patru după 
Maroc, Ecuador și Columbia. Alți 
circa 250 000 de români locuiesc 
fără forme legale sau fac naveta 
în țară. Madrid, Compostelo, 
Getafe, Salamanca, Bilbao, 
Barcelona, Huelva, Malaga au 
devenit centre ale imigranților 
români. La Castellon, circa 20 % 
din populație este de origine 
română. Agricultura, 
construcțiile, industria hotelieră, 
sunt domeniile preferate ale 
conaționalilor noștri. Preparate 
precum poella și tortilla, băuturi 
ca songria și aqua de Valencia au 
ajuns nume familiare. 
Hunedorenii ocupă un loc

important în “topul" emigrației, 
aceștia provenind în special din 
zona Orăștiei, Văii Jiului, 
Bradului, dar și din alte localități 
din județ. O inițiativă a Agenției 
Județene de Ocupare și Formare 
Profesională de a organiza 
cursuri de limbă spaniolă pentru 
șomerii hunedoreni a stârnit un 

interes deosebit. 
Foști polițiști, 
siderurgiști, mineri, 
lăcătuși ori 
agricultori încearcă 
să prindă din mers 
limba lui Cervantes 
în speranța 
descoperirii unui 
nou El Dorado. Nu 
este mai puțin 
adevărat că unii și- 
au abandonat 
locuri de muncă 
bine plătite spre a 

se regăsi în visul 
spaniol. în 
momentul de față 
la cursul de limbă 
spaniolă participă 
o grupă de 18 
persoane, șomeri 
indemnizați, nouă 
femei și nouă 
bărbați. 

Pregătirea se 
face cu lectori 
specializați, iar 
programa prevede 
comunicarea în 

limba spaniolă, cuvinte generale 
și uzuale, de prezentare, salutul 
precum și modul de adresare 
când te afli la: piață, alimentară, 
medic, hotel, etc., și constă din 
150 de ore de pregătire, din care 
100 practică și 50 teorie. 
Selecția celor 18 persoane s-a 
făcut în urma organizării unei 
preselecții de dosare. Cei 18 
cursanți au diferite calificări și 
meserii ce sunt căutate pe piața 
muncii spaniole, iar prin 
organizarea unor astfel de 
cursuri s-a dorit ca persoanele 
respective să nu întâmpine 
dificultăți din punctul de vedere al 
cunoașterii unei limbi străine în 
cazul în care doresc să lucreze în 
străinătate. De asemenea, 
cunoașterea unei limbi străine se 
poate dovedi un atuu la angajare, 
în condițiile în care firmele 
românești își vor intensifica 

relațiile cu partenerii de afaceri 
din țările UE. Se pot organiza și 
alte cursuri pentru alte piețe de 
muncă în mod gratuit pentru 
șomerii aflați în evidențele 
AJOFM Hunedoara, și contra

<,Esti roman si vrei sa muncești? 
Contract fix si formare gratuita

Eulen Seguridad, aparține celui ntai mare grup spaniol 
de servicii de paza si securitate cauta:

Paznici si 
auxiliari de servicii

Persoanele interesate ne pot contacta la următoarea adresa:

Apartado de Correos 124 - 28820, Coslada (Madrid) 
695 871 322 - eulen@fedrom.org

Grupul Eulen: Peste 59.000 angajați. 2(X) birouri deschise publicului cu acoperire in Spania. 
Portugalia si America de Sud.

cost pentru salariații ce doresc să 
obțină un certificat de cunoaștere 
a unei limbi străine.

Mihaela Păunescu

Căutăm ’’BARBATI SI FEMEI* care doresc sa 
muncească in domeniu si in servicii in general.

Te vei incorpora unui nou proiect de selecție si 
specializare arat teoretica cat si practica pentru a 
obține titlul dcV.S. recunoscut de către Ministerul 
de Interne spaniol.

Oferim: incorporare imediata pentru a munci ca 
Auxiliar de Servicii in Madrid, specializare, 
posibilitate de avansare (Auxiliar de Servicii - 
Agent de Paza - Scf de echipa - Inspector...) si 
contract fix. Formare in spaniola pentru personalul 
contractat. Condiții salariate bune.

Cerem: pentru Paznici: tmprescindtbil - titlul de 
terminare a 10 clase (minim). Varsta intre IB si 
55 de ani. naționalitate romana si nivel minim de 
spaniola scris s» vorbit.

"NU E NEVOIE I>E EXPERIENȚA"

Nota: posibilitatea de angajare a membrilor familiei 
in alte domenii ale companiei noastre; curățenie, 

întreținere, grădinărit, servicii auxiliare si socio- 
sanitare.

Candidat» care nu vor 11 selecționați vor putea 
munci in celelalte servicii ale firmei noastre.

Din cauza lui Becali, Geoană, Băsescu,Vadim et comp
V AU

La coborârea din Porțile 
de Fier ale Transilvaniei (Zăicani - 
câmpul de bătălie pentru 
cucerirea Daciei -Tapae 101 d.Ch. 
de către romani) ori venind 
dinspre Hațeg, Samizegetusa te 
întâmpină modest, cu toate că 
vestigiile ei antice abundă alături 
de amintirea celui atât de 
important personaj pentru istoria 
romanilor: împăratul Traian.

în acest an nu mai fost 
celebrată la 17 septembrie ziua 
împăratului Traian. Să fie oare o 
victorie a dacologilor? Nu doresc a 
intra în polemică chiar dacă în 
acest an se împlinesc 1900 de ani 
de la căderea Sarmizegetusei lui 
Decebal și venirea legiunilor 
împăratului Traian pentru a ridica 
o nouă Sarmizegetusa Colonia 
Ulpia Traiana însăși o polemică 
pe acest subiect mi se pare un 
sacrilegiu față de cel care, după 
moarte, a creat o cutumă, ca 
oricărui împărat nou să i se ureze 
în Senat, să fie "mai norocos ca 
Augustus și mai bun ca Traian”.

Marcus Ulpius Nerva 
Traian (18.IX.53 - 09.VIII.117) 
împărat al Imperiului Roman (98- 
117) este al doilea dintre cei cinci 
împărați buni ai Imperiului Roman. 
Fiu al unui proeminent senator și 
general, dintr-o familie faimoasă, 
stabilită în provincia Baetica 
(Spania) s-a născut în Italica. A 
urcat în ierarhia armatei romane 
luptând în cea mai periculoasă 
zonă, cea a Rinului. La moartea lui 
Nerva (27 ianuarie 98) Traian l-a 
succedat fără nici un incident fiind 

respectat în aceeași măsură atât 
de supuși cât și de Senat. A 
devenit primul împărat neitalian. 
Pe merit. A guvernat pașnic și fără 
vărsare de sânge comparativ cu 
antecesorul Domitian. A eliberat 
oamenii închiși pe nedrept. A 
returnat proprietățile confiscate. 
Popularitatea lui a fost atât de 
mare încât Senatul i-a dat pe drept 
titlul de optimus, adică cel mai 
bun. Dar el a fost cunoscut mai 
ales pentru luptele duse. în 
perioada de guvernare, Imperiul 
Roman a ajuns la o întindere 
teritorială maximă și o prosperitate 
economică pe măsură.

A domnit în special ca un 
împărat civil. A corespondat cu 
Pliniu pe tema creștinilor. L-a 
asigurat că-i va lăsa în pace atât 
timp cât nu-și vor practica religia în 
public. Magnificul forum unde se 
găsește amplasată și Columna lui 
Traian a fost ridicat pentru a 
comemora victoriile din Dacia lui 
Decebal. Târziu, în 116, pe când 
se odihnea în Clicia s-a 
îmbolnăvit. Sănătatea s-a 
înrăuțățit în primăvara și vara lui 
117 iar pe 9 august când a murit, 
lasă un succesor și un imperiu cu 
cea mai mare întindere din istoria 
Romei. Poți polemiza pe un 
asemenea subiect? Ce element 
comparativ poți găsi fără a te face 
de rușine?

Din mai multe puncte de 
vedere, cariera strălucită a lui 
Traian s-a bazat pe o politică 
precumpănitor ofensivă. Militar - 
domeniu care i-a determinat 

cariera - nu găsești comparație. 
Dar Traian a fost atent mai ales la 
funcționarea corectă a 
administrației. A încurajat și 
supravegheat alimenta 
binefacere, prin acordarea 
gratuită de hrană. Această 
instituție pusă la punct de Nerva și 
perfecționată de Traian constă în 
utilizarea a cinci la sută din profitul 
unor terenuri oferite micilor 
proprietari pentru întreținerea 
unor segmente defavorizate ale 
societății. Traian a fost remarcabil 
prin ameliorarea și respectarea 
legislației. Progresul economic al 
Imperiului a fost imens. 
Istoriografia a reținut opera 
constructivă a epocii lui Traian. 
Mari arhitecți au fost încurajați. Au 
proiectat și construit porturi noi - 
Ostia este până astăzi un exemplu 
de gândire arhitectonică și 
economică cu perspectivă. Un 
repertoriu întreg de drumuri - 
durabilitatea celui ce ajungea la 
Sarmizegetusa se vede și azi la 
hotarul cu Clopotiva - stau 
dovadă. Poduri de felul celui de la 
Drobeta Apollodor din Damasc, 
apeducte, băi publice etc. 
definesc un magnific om. Să 
enumerăm numai trei întemeieri 
urbane de la Dunărea Inferioara: 
Tropaeum Traiani, Marcianopolis 
și Nicopolis ad Istrum și 
restaurarea Forului lui Cezar, 
înainte de al încheia pe al său de la 
Roma, recompun imaginea 
acestuia de o manieră 
excepțională. Cum să intri în 
polemică cu un astfel de subiect?

Cum să poți polemiza cu detractori 
ai celui din a cărui poruncă “ a fost 
întemeiată Colonia Dacica", 
întemeiere marcată și prin baterea 
unei monede sestretius emisă la 
Roma din ordinul Senatului și 
dedicată “celui mai bun principe" 
adică lui Traian chiar dacă azi nu i 
se mai sărbătorește ziua. în fine, la 
data înscăunării fiului său adoptiv, 
Traian lasă un imperiu de 3,3 
milioane km, cu aproape 60 de 
milioane de locuitori și peste 10 mii 
km de granițe bine apărate, de la Traian Oproni

Dunărea noastră până la Nil. Și 
mai lasă o moștenire neprețuită 
ajunsă până azi: scrieri literare și 
istorice ale unor celebri printre 
care Plinius cel Tanar, Plutarh, 
luvenal, Tacit. Operele acestora 
au fost posibile grație emulației și 
liberalismului acelei epoci și 
personajului care le-a stimulat 
formația superioară și talentul. 
AVE CAESAR I

mailto:eulen@fedrom.org
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Adevărul și politica
PIERDE PROCESUL LA C.E.D.O.

Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a dat câștig 
Guvernului României în cauza 
Beniamin Jian contra România. 
Fiorosul asasin a supralicitat 
dreptatea sa. Forul european a 
considerat demersul ca fiind vădit 
abuziv. Speța a devenit una din 
puținele respinse și singura în care 
Statul Roman evită o sancțiune 
prin considerarea unei cereri ca 
abuzivă. Un asasin odios, 
condamnat pe viață pentru omor 
deosebit de grav - uciderea a cinci 
persoane și catalogat drept ucigaș 
în serie, cu toate că victimele au 
fost omorâte în cadrul unei singure 
fapte criminale și nu la intervale de 
timp ori cu mobil diferit, cât și 
pentru lipsire de libertate și 
nerespectarea regimului armelor 
și muniției - a invocat în fața 
C.E.D.O. tortura, rele tratamente 
în timpul detenției ori respingerea 
dreptului la corespondență cât și la 
religie.

JIAN BENIAMIN OM 
ACTIONAL PRIN RAPIDITATEA 
VIOLENȚEI.
Jian Beniamin își face debutul 
infracțional pe seama afectului 
masculin, al geloziei exacerbate. 
Trage cu o armă de vânătoare într- 
o tânără care i-a refuzat 
avansurile, în momentul căsătoriei 
cu un altul. A fost condamnat la 
patru ani pentru ca apoi să fie 
eliberat condiționat după numai un 
an și zece luni. După prima 
condamnare își schimbă numele 
cu unul de rezonanță justițiară și 
de haiducie. A comis peste treizeci 
și cinci de infracțiuni instrumentate 
penal. Considerate oarecum 
mărunte 
influență, 
uzurpare 
braconaj 
regimului armelor și muniției toate 
acestea i-ar fi adus prin cumul 
aritmetic, peste optzeci de ani de 
detenție și patruzeci de ani prin 
cumul juridic, dacă nu ar fi executat 
extrem de puțin. între 1972 si 1994 
Jian Beniamin a fost condamnat 
de unsprezece ori la pedepse cu 
închisoarea între unu și sase ani. 
Beneficiul de amnistii și grațieri a 
fost făcut fără nici o analiză de 
context, infracțiunile fiind mereu 
aceleași: uzurpare de calități 
oficiale, fals privind identitatea, 
furt, înșelăciune, nerespectarea 
regimului armelor și muniției, 
tentativă de omor.

Jian Beniamin se 
prezintă ca un personagiu cu 
inteligență peste medie și o 
instrucție mai mult decât precară 
dar care are capacitatea 
declanșării și ducerii unui război cu 
un întreg sistem penal românesc. 
De când a intrat în penitenciar a 
studiat continuu cărțile din 
biblioteci ori pe cele care i le aduc 
vizitatorii, în principal 
propovăduitori religioși. Pe care, 
din dorința nemăsurată de a ieși în 
evidență, de a fi în centrul atenției, 
îi cultivă. Declarat ortodox la 
intrarea în penitenciarul de 
maximă siguranță din Craiova, 
Jian Beniamin a trecut la adventiști mai mare parte dintre cererile 
iar după ce vizitele acestora s-au 
rărit, în penitenciarul de la 
Timișoara s-a botezat la un alt cult. 
Cu mare fast și sub lupa atenției

înșelăciune, trafic de 
fals și uz de fals, 
de calități oficiale, 
cu nerespectarea

factorului din media. Probabil că va 
pleca și de la aceștia dacă se vor 
găsi alții care să-i cultive 
mediatizarea ce și-o dorește. în 
același timp susține continuu că 
este supus la rele tratamente, că 
este bătut și nu este lăsat să 
primească nici o carte de religie. 
De asemenea se plânge că îi este 
încălcat dreptul la corespondență. 
Imediat după condamnare a 
început să trimită sesizări și 
memorii împotriva condițiilor de 
detenție. în anul 2002 a înregistrat 
în jur de trei sute asemenea 
sesizări împotriva tuturor celor cu 
care a intrat în contact, care au stat 
de vorbă cu el, care și-au permis 
să-l contrazică. Expertizele 
medicale contrazic o posibilă 
boală psihică, atât la înfăptuirea 
crimelor cât și ulterior, în toate 
actele și faptele analizate acesta a 
dat dovadă de discernământ ori a 
conștientizat fapta. Dar niciodată 
nu a regretat nici una dintre ele. Un 
model comportamental de tipul 
Jian Beniamin poate fi caracterizat 
prin manifestări de gen: exces de 
competitivitate, iritabilitate urmată 
de manifestare deosebit de 
violentă, agresivitate și ostilitate 
chiar în condițiile cele mai firești și 
în care calmu-i afișat nu 
prevestește turbarea, nerăbdare 
pe fondul trecerii timpului, 
întreaga viața se culisează pe 
sentimentul insecurității 
momentului. Un asemenea tip 
comportamental se regăsește 
mereu însetat de răzbunarea 
dreptății lui absolutizate. 
Consecințele firești în asemenea 
cazuri conduc la anxietate, 
ostilitate capricioasă și lipsă de 
liniște sufletească, la lipsa totală a 
regretului în fața unor fapte mai 
mult decât atroce.

INSTANȚA 
EUROPEANĂ RESPINGE 
PLÂNGEREA
C.E.D.O a decis deci că Jian 
Beniamin a urmărit, în mod 
deliberat să inducă în eroare 
Curtea, prezentându-i o imagine 
falsă asupra părții celei mai 
însemnate a cererii sale. Pretinsa 
încălcare a dreptului de a nu fi 
supus torturii și tratamentelor 
inumane și degradante se 
regăsesc în imaginile fabricate în 
subconștient și în absolutizarea 
propriului eu. Atitudinea lui Jian 
Beniamin este deci calificată de 
Curtea Europeană ca fiind un abuz 
manifest în exercitarea dreptului 
său la recurs individual și că el 
manifesta un comportament 
intolerabil contrar scopului pentru 
care a fost creată această instanță. 
Prin extindere la practica 
multiplelor recurări a hotărârilor 
date de instanțele românești, 
speculate din necorelarea 
judecării fondului cu soluția 
dedusa din apel, recursul poate fi 
considerat un sport național 
românesc și instrumentat în 
general de apărători dornici în a-și 
ascunde neputința urmăririi 
interesului legitim, unanim 
recunoscut iar nu forțat. Anual, cea 

depuse la C.E.D.O sunt respinse^

Septembrie 2006
TRAIAN OPRONI

După recentele scandaluri 
din viața politică și socială din 
Ungaria, în care au izbucnit revolte 
spontane datorate faptului că 
premierul Ferenc Gyurcsanyi a 
recunoscut că a mințit în campania 
electorală, credibilitatea 
politicienilor a scăzut și mai mult, 
dacă mai era posibil așa ceva, dat 
fiind că și așa cota lor era la 
pământ. Totuși, este interesant de 
văzut de ce, un politician care 
măcar o dată în viață - a fost sincer, 
devine dintr-o dată ținta atacurilor 
morale, dar și fizice? Atâta vreme 
cât un politician minte cu 
nerușinare, dar evită cu grijă să 
recunoască minciuna, totul este în 
regulă și totul se petrece conform 
convenției: “minte-mă frumos”! In 
schimb, în clipa în care un om 
politic recunoaște sincer că a 
mințit, se prăbușește o lume iar 
populația iasă în stradă...!

Exemplul este valabil și la 
noi. Chiar și în mărunta noastră 
urbe, conducătorii sunt aleși pe ce 
promit și nu pe ce realizează din 
promisiunile făcute.

De ani de zile, se promite 
eradicarea câinilor vagabonzi din 
Deva. Totuși, cu diverse pretexte, 
Deva este mai plină ca oricând de 
animalele semi-sălbăticite....

O altă, veche și încă 
neonorată promisiune, este cea de 
a acoperi gurile de canal de pe care 
s-au furat capacele. In ciuda tuturor 
promisiunilor făcute și a pericolului 
real pe care aceste canale 
descoperite le reprezintă, 
problema nu este rezolvată nici 
acum.

Cu peste șase ani în urmă, 
făcută propunerea de 
a sistemului de încălzire

a fost 
transfer 
centrală a orașului Deva în curtea 
și sub autoritatea Termocentralei 
din Mintia. Acest fapt ar fi redus 
semnificativ costurile, ar fi creat 
legătura directă dintre furnizorul de 
agent termic și beneficiarul final, ar 
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fi garantat o funcționare mai bună a 
întregului sistem. In acel moment 
însă, municipalitatea a refuzat cu 
indignare această propunere, 
pentru ca peste câțiva ani să vină 
cu aceeași propunere. Singura 
problemă a fost că în acel moment 
existau deja pierderi semnificative, 
datorii neonorate, clienți pierduți, 
iar IEC Mintia nu mai era interesată 
în preluarea rețelei de încălzire. 
Astfel că și acum avem un sistem 
de încălzire centrală cu randament 
scăzut, costuri marii și pierderi 
semnificative, iar viitorul lui pare 
destul de sumbru.

Cu multă vreme în urmă, 
primăria promitea realizarea de 
parcări supraterane, sau 
subterane, pentru a 
descongestiona orașul Deva de 
mașinile care îl sufocă în ultimul 
timp. In ciuda acestor promisiuni, 
nu a apărut nicio parcare supra sau 
subterană, care să creeze un 
număr semnificativ de locuri de 
parcare. Iar în ce privește circulația 
haotică din oraș, nici acum nu s-a 
demarat vreun program de 
planificare viitoare a ei și care să 
soluționeze pe termen lung 
această problemă. Aici se putea 
include și un program de creare de 
piste pentru bicicliști, ceea ce ar fi 
putut reduce semnificativ poluarea, 
odată cu reducerea numărului de 
mașini care se îndreaptă în fiecare 
moment spre centrul orașului.

Cu ceva vreme în urmă, 
pierzându-și clienții din motive mai 
mult sau mai puțin obiective, 
societatea comercială care avea în 
proprietate autogara orașului, a 
decis să o vândă. In acel moment 
municipalitatea avea dreptul de 
preempțiune, putând deci cumpăra 
cu prioritate terenul și clădirea 
autogării. Deși fusese notificată 
vânzarea, municipalitatea nu și-a 
manifestat nicidecum interesul 
pentru achiziționarea ei, ea fiind 
vândută unei societăți comerciale. 

Abia după ani de zile și după 
scandalurile provocate de călătorii 
nemulțumiți, primăria a promis 
rezolvarea urgentă a problemei. .. 
Iar problema a fost așa de rapid 
soluționată, încât nici acum nu 
există nici autogară și nici speranța 
ca Deva să aibă autogară în anii ce 
vin.

Orașul Deva este 
cunoscut ca unul din orașele 
puternic poluate, cu un mare număr 
de îmbolnăviri de boli respiratorii. 
Acest factor este agravat de lipsa 
zonelor verzi din oraș, asigurate 
doar la un nivel de 0,9 mp zone 
verzi/locuitor, în loc de circa 25 
mp/locuitor, cât prevăd normele 
internaționale! In ciuda acestui fapt 
și în ciuda promisiunilor reiterate 
ale conducerii orașului, nu există 
nici acum nici o strategie de 
amenajare de noi zone verzi, cele 
vechi continuând să capete alte 
destinații...

Deși orașul are 
nenumărate nevoi presante, mulți 
bani s-au dus pe un monument 
funerar amplasat aiurea și ilegal în 
inima orașului (deși locul său ar fi 
pe strada Eminescu sau Bejan!).

Departe de mine ideea de 
a nega realizările unei echipe. Se 
văd de la distanță străzile asfaltate, 
trotuarele reparate, sau ascensorul 
de pe cetate. Dar ce s-a făcut, e 
bun făcut, iar locuitorii orașului 
așteaptă rezolvarea problemelor 
rămase de multă vreme în 
suspensie. Așa că încă așteptăm 
cu răbdare ca cei de la conducerea 
orașului nostru să își țină 
promisiunile și să rezolve, în fine, 
măcar problemele cele mai grave 
cu care ne confruntăm ca locuitori 
ai Devei.

Dar atragem atenția 
asupra unui amănunt: răbdarea 
noastră are ca termen data 
alegerilor viitoare...

Gheorghe Griin
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TOTEȘTI, 0 COMUNA DE OAMENI GOSPODARI
Comuna Totești se află așezată în Depresiunea Hațegului pe D.N. 68 la numai câțiva 

kilometri de Hațeg, spre Caransebeș, și are în componența sa satele: Totești, Cârnești, Păclișa și 
Reea, având o suprafață de 2.203 hectare, și o populație de 1.800 de locuitori. Comuna este condusă 
cu dibăcie de liberalul Ionel Cozac, care se află la cel de-al doilea mandat, fapt ce îl recomandă de la 
sine.

Până în prezent acesta a încercat să facă din primărie un loc în care să vii cu plăcere, 
clădirea fiind renovată în totalitate în 2006 și dotată cu mobilier nou, calculatoare și internet. Dacă ai 
vreo problemă ești primit cu plăcere de cei 17 salariați, iar între aceștia și Consiliul Local care 
numără 11 membri există o colaborare foarte bună.
UN PRIMAR DESCHIS 
DIALOGULUI

Zilnic, Ionel Cozac 
încearcă să asculte părerea 
fiecărui locuitor al comunei să se 
pună de acord cu ei urmărind 
îndeaproape lucrările la drumuri 
și poduri, însă neuitând nici 
celelalte obligații pe care le are.

Au fost asfaltați 2,5 km 
de drumuri comunale și uliți, 
s-au construit două poduri în 
Păclișa și Totești și alte patru 
peste canalele din câmp, iar 
printr-un proiect SAPARD din 
2002 ce se află în derulare un 
program în valoare de 2,1

milioane lei, din care se vor mai 
asfalta 3,7 km de drum pe rutele 
Reea-Totești și Păclișa-Totești. 
Singurul curs de apă ce trece 
prin comună este Cârletele, care 
pentru a nu face ravagii este 
decolmatat și curățat anual cu 
persoanele aflate în ajutor social 
și cu care se cheltuiesc lunar 
7.000 lei.

Comuna mai dispune și 
de un dispensar medical, unul 
stomatologic și altul veterinar cu 
medici și asistente. De 
asemenea, pe raza comunei se 
mai află și Centrul de Plasament 
de la Păclișa unde sunt internați

150 de bolnavi, persoane cu 
handicap, centru ce oferă 150 
de locuri de muncă pentru 
locuitorii comunei.

Inginerul Iustin Vasiu 
este singurul întreprinzător din 
comună și are în arendă cea mai 
mare parte din pământul 
oamenilor. Acesta are deja în 
vedere deschiderea unui abator 
de tăieri animale la Sălaș, 
ocazie cu care se vor înființa noi 
locuri de muncă.

Iluminatul atât în centrul 
de comună cât și pe sate este 
asigurat în condiții foarte bune.

Ionel Cozac
Data nașterii: 06.02.1955 în Totești
Starea Civilă: căsătorit
Studii: Facultatea de Construcții Hidrotehnice 
Timișoara
Apartenență politică: membru PNL

PRIORITATE - CULTURA Șl ÎNVĂȚĂMÂNTUL
Cei 137 de copii de vârstă nunți și botezuri, discoteci și renovate în 2005, 

școlară și preșcolară învață tainele spectacole, cămine ce sunt într-o problemă existând
Cei 137 de copii de vârstă nunți și botezuri, discoteci și

literelor și a cuvintelor 
grădinițe și 4 școli de 
clasele I - IV, deoarece 
din 2001 școala cu 
clasele V-VIII s-a 
desfințat din lipsă de 
copii, iar pentru cei 70 de 
copii de clasele V-VIII sau 
de liceu primăria asigură 
transportul gratis la 
școlile din Hațeg.

Atât școlile cât 
și grădinițele se află într- 
o stare foarte bună, 
acestea fiind dotate cu 
grupuri sanitare, apă 
curentă, mobilier nou și 
calculatoare.

Tot în comună 
se mai află și patru 
cămine culturale pentru

renovate în 2005, o singură
1 în acest 

domeniu, atât școala cât și căminul 
cultural din Păclișa sunt 
revendicate, primăria 
urmând ca în viitor să 
găsească o soluție.

Comuna mai 
dispune și de o bibliotecă cu 
9.000 de volume, anual 
primăria investind în cărți 
2.000 lei, cei mai mulți 
cititori fiind elevii și copii.

Nu putem uita nici 
religia, și ea făcând parte 
alături de cultură din porția 
noastră de “hrană” zilnică, 
în comună sunt patru 
biserici ortodoxe și una 
greco-catolică, iar relațiile 
între acestea și primărie 
sunt foarte bune, banii fiind 
alocați anual după solicitări 
și posibilități.

la cele 4 stare acceptabilă, acestea fiind

Stejărel IONESCU

Atragerea de investitori 
pentru a acoperi forța de muncă 
din comună constituie o 
preocupare de prim rang a 
edililor. în anul 2007, cu ajutorul 
fondurilor externe va fi pusă la 
punct și canalizarea.

Se vor acorda ajutoare 
pentru formarea de microferme, 
în cadrul primăriei existând deja 
un birou de consultantă al J 
DirecțieiAgricole.

De asemenea, mai 
trebuie puse la punct drumurile 
de acces spre câmpuri și pășuni
însă cea mai stringentă 
problemă este introducerea apei 
și a canalizării.

Mr ' o

.......
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Zilele Municipiului Petroșani
Vatră de Tradiții și Obiceiuri Momârlănești

Când spuneai Valea 
Jiului îți veneau în minte 
închiderile de mină, 
conflictele de muncă, 
mitingurile și șomajul. Dar să 
încercăm să vedem și o altă 
față a minerilor, prin care unii 
primari încearcă să schimbe 
răul în bine.

Așa este cazul 
municipiului Petroșani, unde 
primarul PD-ist, Carol 
Schreter^ revenit din nou la 
cârma primăriei încearcă să 
lumineze sufletele încărcate

de negura adâncurilor punându-se în 
slujba cetățenilor: “Ca primar al 
municipiului Petroșani, acționez în 
așa fel, încât, împreună cu Consiliul 
Local, să facem doar politica 
cetățeanului.

9

Carol Schreter
Data nașterii: 16 oct. 1931
Starea civilă: necăsătorit
Studii: Facultatea de Mine Petroșani 
înalta Școală de Administrație de pe 
lângă Ministerul de Interne - Roma 
Apartenența politică: PD

La începutul acestei luni în 
Valea Jiului au avut loc Zilele 
Municipiului Petroșani, sărbătoare ce 
a ajuns la cea de-a Vl-a ediție, cu care 
ocazie au fost sărbătoriți și 135 de ani 
de Administrație Publică Locală. Timp 
de trei zile municipiul Petroșani a 
sărbătorit alături de trupe de succes 
precum Heaven, Cumetrii, Anna 
Lesko, Simplu și Iris, muzica acestora 
răsunând până noaptea târziu când 
totul s-a terminat cu focuri de artificii. 
Nu au lipsit nici spectacolele folclorice 
cu participarea orchestrei de muzică 
populară „Hațegana”, alături de soliștii 

Tiberiu llieș, Emil Moldovan, Sorina 
Silan, Liliana Staic, ș.a.m.d., sau 
Grupul de Fluierași din Livezeni, 
Ansamblul “Bujorii Muntelui” și 
Ansamblul “Parângul” dar și parada 
portului popular cu renumita “învârtită 
Momârlănească”, la cea de a 11l-a ediții 
de “Vatră de Tradiții și Obiceiuri 
Momârlănești”. Programul a mai 
cuprins și evenimentele sportive cu 
meciuri de fotbal și concursurile de 
șah, ciclism, tenis de masă, table, cros 
și role. Deschiderea oficială a 
sărbătorii a avut loc în Sala de 
Marmură a Primăriei, urmată de 

expoziții de fotografii, unde au 
expus membrii Clubului Foto din 
orașul înfrățit Varpalota, Ungaria, și 
expoziția de artă plastică intitulată: 
“Salonul de toamnă al artei 
petroșănene”, unde au expus 
lucrări artiștii plastici din Valea 
Jiului. Cu aceiași ocazie au fost 
înmânate Diplome de Fidelitate și 
premii în bani pentru 24 de familii, la 
împlinirea a 50 de ani de căsnicie.

Cu ocazia evenimentului, 
locuitorii Petroșaniului au avut 
prilejul să afle raportul realizărilor 

actualilor edili pe ultimii 
doi ani:
•- branșamente la 

rețeaua de gaz a 9000 
de apartamente din 99 
de blocuri;
terminarea lucrărilor la 

interior pentru 2700 de 
apartamente;

- terminarea lucrărilor la 
*noul Parc Central al

Municipiului și a fântânii 
arteziene;

- punerea în funcțiune a 
•unei moderne clădiri în
care funcționează 
Biblioteca Municipală;

- asfaltarea a trei drumuri 
«în Colonie;
- deschiderea unui al 
edoileâ club pentru

pensionari în cartierul 
Aeroport;

- au fost deschise două centre de 
•încasare ă impozitelor și taxelor 

pentru populație.

Programul electoral a fost 
îndeplinit, iar în 2007 va fi introdus 
gazul metan în 2000 de apartamente 
din casele sociale, și vor fi instalate 
giga-calorimetre în apartamente.

Stejărel lonescu
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ACOLO UNDE A TRAIT CLIPE FRUMOASE DR. PETRU GROZA

BĂCIA - CU TOATE PÂNZELE ÎN VÂNT 
SPRE UNIUNEA EUROPEANĂ

Comuna Băcia este așezată pe DN 66 Simeria 
Petroșani, are în componența sa patru sate: Băcia, 
Tâmpa, Petreni și Totia, și o populație de 1.800 de locuitori, 
de religie ortodoxă, catolică și greco-catolică.

Primarul pesedist, loan Emil Râșteiu, care se află 
la cel de-al doilea mandat, a reușit în șase ani să schimbe 
atât fața primăriei cât și a comunei. împreună cu cei 11 
consilieri din anul 2000 și până în prezent a introdus 
încălzirea centrală și apa în 
primărie, a renovat-o, a schimbat 
mobilierul, ușurând astfel munca 
celor 11 salariați prin cumpărarea 
de calculatoare și introducerea 
internetului.

Băcia este și comuna 
care a dat naștere celui care a fost 
și a rămas în istorie o personalitate 
a hunedorenilor, Dr. Petru Groza.

Cu toate că este comuna 
care nu are o sărbătoare proprie, 
neexistând “Zilele comunei”, în 
urmă cu șase ani aici a avut loc 
prima ediție a concursului de 
frumusețe pentru bovine “Miss 
Bălțata Românească”, care în 
acest an a ajuns la cea de-a Vl-a 
ediție. Concursul prin care se 
desemnează cea mai frumoasă vacă este organizat de drept premii au fost acordate și diferite utilaje agricole, 
Consiliul Local Băcia, Direcția pentru Agricultură și sponsorii din acestan fiind mult mai generoși decât în anii 
Dezvoltare Rurală Hunedoara, Asociația Crescătorilor de precedenți, ceea ce dovedește popularitatea în 
Taurine și Asociația Crescătorilor de Păsări. La concursul ascensiune a evenimentului.

din acest an au participat la expoziție 25 de animale, 
pentru prima dată având dreptul de participare și animale 
din alte zone, decât cele de pe raza comunei.
Concursul are drept scop scoaterea în evidență a 
frumuseții bovinelor din rasa “Bălțata Românească” și de 
a încuraja crescătorii de animale să crească animale de 
rasă, in acest an au fost acordate trei premii pe categorii: 
vaci, vițele și juninci, precum și marele premiu “Miss 

B ă I ț a t a 
Românească” care 
a fost câștigat de 
Florica, un exemplar 
superb de 12 luni, 
aparținând 
crescătorului Dorel 
Drăgoi, din Călanu 
Mic, performanța 
fiind răsplătită de 
către organizatori 
cu furaje și 
nutrețuri. De 
asemenea toți 
participanții au 
primit pe lângă 
diplome, saci de 
furaje și aditivi 
furajeri. Mai mult,

(--------------------------------------- >
loan Emil Râșteiu
Data nașterii: 22.01.1972, la Câmpeni (Alba) 
Studii: Universitatea Petroșani
Starea civilă: Căsătorit -2 copii

k Apartenența politică: PSD______________________ ,

CULTURA, RELIGIA
SĂNĂTATEA Șl ÎNVĂȚĂMÂNTUL

TEREN ATRACTIV PENTRU INVESTITORII STRĂINI
Pe raza comunei se află 

patru școli generale, una de 
clasele l-VIII și trei de clasele 
l-IV, la care se fac reparații 
anuale. La școala generală din

Băcia a fost introdusă încălzirea 
centrală, modernizat grupul 
social, instituția fiind dotată cu 
calculatoare ca unși internet,

prim pas spre alinierea la 
standardele europene.

Și la cele patru cămine 
culturale au fost făcute reparații, 
urmând ca în următorii ani 

acestea să sufere 
anumite modificări 
(grupuri sociale 
moderne, camere 
frigorifice, etc.)

Pe raza 
comunei se află și 
patru biserici 
ortodoxe, una 
reformată și una 
grecă-catolică. în 
fiecare an, primăria 
acordă ajutoare, 
biserica din Băcia 
dispunând chiar și 
de aer condiționat.

Biblioteca 
din comună este 
dotată cu câteva mii 
de volume, primăria 
alocând anual 1000 
de lei pentru 
cumpărarea de cărți 
noi destinate celor 

doritori de lectură.
Atât dispensarul uman 

cât și cel veterinar dispun de 
medici și asistente, singura 
problemă care urmează a fi 
rezolvată fiind lipsa unui medic 
stomatolog, element absolut

Una dintre cele mai mari și 
stringente probleme este ceea a 
suprafețelor agricole care într-o 
proporție foarte mare zac 
necultivate. Acest fapt se 
datorează în principal costurilor 
mari necesare principalelor lucrări 

agricole și lipsei piețelor de 
desfacere ce ar putea aduce 
beneficii mulțumitoare 
agricultorilor. Pe agenda de lucru a 
tânărului primar loan Emil Râșteiu 
figurează și amenajarea a trei 
parcuri, adevărate oaze de 
relaxare, într-unul din acestea

în cea mai mare parte 
drumurile din centrul de comună 
sunt asfaltate, însă lucrările de 
acest gen continuă. Au fost 
asfaltate două drumuri comunale 
Băcia-Petreni de 1,2 km și 
Simeria Veche- 
Totia pe distanța de 
1 km. Au fost 
pietruite o parte din 
străzile din Petreni 
(1,2 km), Băcia (1 
km.) și Tâmpa (600 
m), de asemenea 
fiind asfaltați 900 m 
în Băcia.

Canalul 
Batiz-Simeria care 
trece prin Băcia a 
fost decolmatat în 
2001 de către o 
firmă privată și de 

preconizându-se a fi amenajată 
statuia doctorului Petru Groza, 
care actualmente este abandonată 
în curtea Prefecturii Hunedoara. Se 
dorește în plus amenajarea a mai 
multor zone verzi, finalizarea a trei 
kilometri de trotuar, a asfaltării 

străzilor și a rigolelor betonate.
La capitolul investitori, 

demn de remarcat este faptul că 
zona este una atractivă în acest 
sens. Aceasta deoarece aici își 
desfășoară activitatea trei 
întreprinzători străini, detașându- 
se societatea italiană SC.Fuego 
Impex, cu profil de marochinărie ce

atunci este întreținut cu ajutorul 
persoanelor aflate în ajutor 
social, cărora le sunt alocate 
lunar peste 7.000 lei.

Iluminatul din sate este 
asigurat din doi în doi stâlpi, în 

își desfășoară activitatea în satul 
Tâmpa și societatea elvețiană SC 
Silva Product profilată pe 
construcția cabanelor din lemn în 
satul Petreni. Investiții benefice, 
dacă ne gândim la faptul că pe 
lângă impozitele vărsate la bugetul 

locaî aici își desfășoară activitatea 
peste trei sute de persoane. Ceea 
ce dovedește, încă o dată în plus, 
că atunci când întreprinzătorii, fie ei 
români sau străini, găsesc 
disponibilitatea necesară la 
administrația locală aduc 
„oxigenul” atât de necesar creșterii 
economiei locale.

Totia din trei în trei stâlpi, iar la 
șoseaua națională din Băcia la 
fiecare stâlp. Există televiziune 
prin cablu și gaz metan în toate 
satele, fapt cu care puține 
comune din județ se pot lăuda.
în comună există de asemenea 
una din cele mai moderne stații 
de epurare a apelor reziduale 
care funcționează din 2004, 
realizată printr-o investiție 
SAPARD în valoare de 996 mii 
euro. Mai mult, apa și 
canalizarea sunt introduse în 
Băcia, Tâmpa și Petreni urmând 
ca și satul Totia să beneficieze 
în 2007 de aceleași condiții, 
care vor fi realizate printr-un 
program guvernamental 
destinat comunităților rurale.

Stejărel IONESCU
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CE ADUCE NOUL COD RUTIER
Noile contravenții la legea 

circulației pe drumurile publice 
prevăd, pe lângă amendă, și 
penalizarea cu un număr de puncte, 
în funcție de gravitatea 
contravenției. Astfel, un 
contravenient poate primi două, trei, 
patru sau șase puncte penalizare, în 
funcție de faptă. Punctele sunt 
„periculoase” după ce se 
acumulează. Dacă un șofer strânge 
zece puncte în jumătate de an sau 
15 puncte într-un an, permisul de 
conducere este suspendat automat. 
Un punct reprezintă zece la sută din 
salariul minim pe economie.

Prezentăm mai jos 
contravențiile cel mai des 
constatate și cu câte puncte se 
penalizează acestea. începând cu 
intrarea în vigoare a noului Cod 
Rutier, permisele de conducere vor 
fi suspendate preferențial, în funcție 
de gravitatea faptei urmând a fi 
stabilită perioada de suspendare

IMPOZITE MARI PENTRU 
TERENURI AGRICOLE ÎN 
PARAGINĂ

Proprietarii care nu 
lucrează terenurile agricole vor plăti, 
începând cu 2007, un impozit 
suplimentar, a cărui valoare va 
crește progresiv în fiecare an. 
Această măsură are drept scop 
impunerea unor impozite majorate 
progresiv care să sancționeze 
proprietarii terenurilor neexploatate 
și să-i impulsioneze să-și exploateze 
corespunzător suprafețele deținute 
și care sunt lăsate în paragină.

CREȘTEREA PORCILOR DOAR 
CU ACORDULVECINILOR

Crescătorii individuali de 
porci care dețin între 4 și 20 de 
animale vor trebui să obțină 
aprobare de la vecini pentru a 
desfășura această activitate. Astfel,

SUBVENȚII PENTRU PĂȘUNI
Zonele Orăștie, Hațeg, 

Valea Jiului și Brad sunt incluse într- 
un proiect privind îmbunătățirea 
calității ierbii și a fânețelor. Potrivit 
celor declarate de directorul 
Executiv al Direcției pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală 
Hunedoara, dr. Ing. Ion Simion, 
proiectul se adresează zonelor 
montane și conform cerințelor 
Societăți cu profil agricol din Portugalia angajează 
forță de muncă (inclusiv familii) în cel mai scurt 
timp.
Ne ocupăm de actele necesare (viză, etc.). 
Cazarea este gratuită.
Ne puteți contacta la:
Meine.und.deine.arbeit@hotmail.de
sau la tel.: +35 19 60 33 02 76.
Vă rugăm să ne scrieți în germană sau engleză.

Firmă de construcții germană, cu filiale la nivel 
internațional, caută de urgență, pentru proiecte în 
Franța și Portugalia, forță de muncă: 
zidari și salahori;
faianțari; 
fierari-betoniști și betoniști;
Ne ocupăm de actele necesare.
Cunoștințe de limbi străine nu sunt necesare. 
Cazarea este gratuită.
Vă rugăm să ne contactați în limbile germană sau 
engleză la:
meine.und.deine.arbeit@hotmail.de sau la tel.: 

+35 19 60 33 02 76.

(30, 60 sau 90 de zile). Tot din 
decembrie, este înlăturată practica 
reducerii perioadei de suspendare.
Suspendarea pentru 30 de zile:
- depășirea coloanei de 
autovehicule oprite la culoarea roșie 
a semaforului sau la trecerile de 
nivel cu calea ferată;
- neacordarea priorității de trecere 
a pietonilor aflați în traversare 
regulamentară, pe sensul de 
deplasare a autovehiculului;
-nerespectarea culorii roșii a 
semaforului;
- depășirea neregulamentară;
- nerespectarea indicațiilor 
agentului de circulație;
- neprezentarea imediată la poliție, 
după producerea unui accident 
ușor.
Suspendarea pentru 60 de zile:
- nerespectarea regulilor privind 
prioritatea de trecere, depășirea sau 
trecerea pe culoarea roșie a 
semaforului dacă s-a produs un 

gospodăriile vor purta denumirea de 
„gospodării de interes local” și vor 
avea nevoie de avizul primăriei și al 
vecinilor. Controalele vor fi efectuate 
de inspectorii Direcției Sanitar - 
Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor.

RENTA VETERANILOR DE 
RĂZBOI DUBLATĂ

Renta lunară cuvenită 
veteranilor de război nedecorați se 
va majora de la 25 la sută la 50 la 
sută din solda de grad lunară a unui 
sublocotenent adică de la circa 
600.000 la circa 1,2 milioane lei 
vechi. Majorarea rentei va intra în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2007..

POLUATORII CONTESTAT! ÎN 
INSTANȚĂ

Proiectele cu impact 
asupra mediului vor putea fi 

europene în domeniu prevede ca 
proprietarii de pășuni, precum și cei 
care au pășuni în concesiune, să 
primească câte 100 de lei pentru 
fiecare hectarînsămânțat și fertilizat.

Prin îmbunătățirea calității 
ierbii se dorește creșterea producției 
de lapte, precum și a calității 
acestuia.

accident soldat cu daune materiale;
- nerespectarea interdicției 
temporare de circulație, instituită pe 
un segment de drum public;
- nerespectarea regulilor de 
circulație la trecerea unei coloane 
oficiale;
- circulația pe sens opus, cu 
excepția cazurilor în care se 
efectuează regulamentar manevra 
de depășire.
Suspendarea pentru 90 de zile:
- conducerea sub influența 
băuturiloralcoolice;
- conducerea vehiculului cu 
defecțiuni grave la sistemul de 
frânare sau direcție;
- neoprirea la trecerea de nivel cu 
calea ferată, când barierele sunt 
coborâte sau în curs de coborâre;
- depășirea cu mai mult de 50 km/h, 
a vitezei maxime admise pe sectorul 
de drum respectiv;
- depășirea cu 10-20 km/h a vitezei 
legale;

contestate de cetățeni și ONG-uri, 
având posibilitatea să participe la 
procesul de luare a deciziilor în cazul 
unor asemenea inițiative din 
domeniile agriculturii, industriei și 
construcțiilor care au impact asupra 
mediului, precum și să „aducă” în 
instanță unele măsuri luate în acest 
sens.

Hotărârea recent adoptată 
de Guvern stabilește procedura de 
evaluare a proiectelor publice și 
private care pot avea un impact 
semnificativ asupra mediului din 
cauza naturii, dimensiunii sau 
localizării lor. Se au în vedere 
proiecte din domeniul agriculturii, din 
industria extractivă a petrolului, 
gazelor naturale, cărbunelui și 
turbei, din industria energetică, 
industria materialelor de construcții, 
industria chimică și petrochimică și 
industria lemnului și hârtiei.

Constă în următoarele 
teste: examen medical general 
trebuie făcut de toți membrii 
familiei, radiografii pulmonare 
toți membrii familiei peste 11 ani, 
analiza sângelui toți membrii 
familiei peste 15 ani, analiza 
urinei - toți membrii familiei 
peste 5 ani, test de spută (în 
unele cazuri). Analizele medicale 
sunt valabile un an, dacă veți fi 
chemat pentru o repetare a 
analizelor, data care va rămâne 
în vigoare va fi tot cea de început 
a testelor. Aceste teste sunt 
plătite de către dvs. iar dacă ele 
expiră, va trebui să le repetați. Nu 
trebuie să intrați în alertă, 
întrucât cei cu deficiențe cronice 
nu sunt respinși.

Există persoane care au 
trecut testul cu toate că erau 
bolnavi de diabet, astmă, 
probleme cardiace sau probleme 
cu văzul sau auzul. Bineînțeles, 
aceste probleme nu trebuie să fie 
grave sau foarte grave.

TELEFONUL CONTRIBUABILULUI LA PRIMĂRIA DEVA
Locuitorii reședinței de mașini. Sistemul oferă oportunitatea necesare, și chiar să fie anunțat 

județ - Deva, au posibilitatea să afle, ca sunând la unul din numerele de automat, în cazul în care nivelul 
telefonic, situația datoriilor pe care le telefon: 232366, 232367 și 232368, acestora crește în mod alarmant, 
au către bugetul local, privind în baza unei identificări personale, eliminându-se astfel soluția greoaie 
impozitul pe clădiri, terenuri sau contribuabilul să afle informațiile a somațiilor trimise prin poștă.

- folosirea telefoanelor mobile de 
către șoferi, când aceștia se află în 
timpul mersului, cu excepția celor 
prevăzute cu dispozitive speciale;
- nereducerea vitezei sau oprirea, 
la nevoie, atunci când, la apropierea 
de o stație de troleibuz sau autobuz 
prevăzută cu alveolă, conducătorul 
unui astfel de vehicul semnalizează 
intenția de a ieși:
- aplicarea de folii sau accesorii pe 
parbrize, lunetă ori pe geamurile 
laterale ce restrâng sau 
estompează vizibilitatea în timpul 
mersului, atât din interior, cât și din 
exterior;
- săvârșirea de acte sau gesturi 
obscene, proferarea de injurii, 
expresii jignitoare sau vulgare, 
amenințarea cu acte de violență la 
adresa celorlalți participant la trafic, 
de natură să provoace indignarea, 
să lezeze demnitatea și onoarea 
acestora.

Un alt aspect schimbat de 
noua lege se referă la 
responsabilitatea totală a pietonului 
care este accidentat în momentul 
traversării printr-un loc nepermis. 
De exemplu, dacă înainte se 
producea un accident numai din 
vina pietonului, șoferul tot ajungea

Informarea publicului se va 
face obligatoriu prin afișe pe zone 
teritoriale și publicații în presa 
centrală și locală.

FACILITĂȚI PENTRU ȘOMERI
AJOFM Hunedoara aduce 

la cunoștința șomerilor hunedoreni 
care primesc indemnizație de șomaj, 
dar care s-au angajat între timp cu un 
contract la un program normal de 
muncă, că vor primi în continuare o 
sumă lunară reprezentând 30 la sută 
din cuantumul indemnizației de 
șomaj până la sfârșitul perioadei 
pentru care erau îndreptățiți. Chiar 
dacă cei în cauză își schimbă

OBȚINEREA VIZEI
Dacă analizele medicale 

sunt acceptate, viza este eliberată 
în aproximativ 9 luni de la data 
depunerii dosarului la Ambasada 
Canadei din București. Această 
perioadă diferă de la caz la caz, 
uneori s-au primit vize foarte 
repede după examenul medical, iar 
alteori a durat nejustificat de mult 
până la eliberarea vizei.

Viza o veți primi în urma 
unei scrisori de la Ambasada 
Canadei din București, prin care 
veți fi solicitați să trimiteți 
pașapoartele. Pașapoartele pot 
ajunge la ambasadă prin poșta 
privată sau pot fi aduse personal. 
Pentru a putea primi VIZA mai 
trebuie să plătiți Taxa de Rezidență 
Permanentă. Taxa se plătește 
numai de către aplicantul principat 
și partenerul consensual 
(soț/soție). Taxa pentru Rezidență 
Permanentă nu se plătește pentru 
copiii aplicanților. Documentele de 
dovadă a plății în original, se pun în 
același plic cu pașapoartele. Pe 
plic lipiți eticheta cu codul de bare 
pe care le-ați primit de la 

în fața instanței, fiind judecat cel 
puțin pentru vătămarea corporală. 
In contextul modificării legislative, în 
același exemplu, șoferul este 
exonerat de orice responsabilitate 
penală.

Legea nouă nu mai 
sancționează folosirea 
detectoarelor de radar, dar nu sunt 
permise și cele care bruiază 
aparatele de detectat viteza.

Altă schimbare este 
obligativitatea circulării cu luminile 
aprinse și pe timp de zi, pe drumurile 
naționale și europene (E), 
autostrăzi și drumuri expres. Chiar 
dacă viteza de deplasare a mașinii 
din spate este de 90-100 km/h, cel 
din față îl va observa la timp pentru a 
nu iniția vreo manevră bruscă, dacă 
aruncă doar o privire în oglinda 
retrovizoare, deși ar trebui să facă 
acest lucru cu atenție.

De asemenea legiuitorul 
prevede interzicerea pătrunderii în 
intersecții, chiar dacă semaforul 
arată verde, dacă prin manevră se 
pot produce blocaje între mașini, 
acest fapt aducând mai multă 
cursivitate traficului.

angajatorul, suma va fi încasată în 
continuare. Facilitatea este valabilă 
și pentru persoanele care încheiat 
stagiul militar.

CASE SUBVENȚIONATE Șl 
PENTRU TINERI NECĂSĂTORIȚI

Toți tinerii fără locuințe, 
sub 35 de ani, vor putea beneficia de 
subvenția de 20 la sută din prețul 
primei case pe care și-o vor construi 
prin credit ipotecar. Noutatea 
legislativă constă în faptul că s-a 
decis eliminarea condiției privind 
starea civilă a beneficiarilor, la 
această facilitate având dreptul 
până nu demult doar tinerii căsătoriți.

Ambasada Canadei din București 
și scrieți adresa și numele dvs. pe 
el. Plicul îl puteți depune în cutia 
poștală de la poarta ambasadei 
sau îl puteți trimite cu poșta privată. 
După 15 zile lucrătoare cu publicul 
(luni - joi) puteți merge la 
ambasadă să ridicați pașapoartele 
cu VIZA pe ele. Termenul de 
valabilitate al vizei este de 1 an de 
la data efectuării examenului 
medical. Termenul nu poate fi 
prelungit, dacă nu folosiți viza 
înainte de expirare, trebuie să 
reluați întregul proces de emigrare. 
Faptul că ați obținut anterior viza, 
nu presupune că la o a doua 
aplicare ea va fi aprobată în mod 
automat, cererea fiind procesată 
după noile regulamente în 
vigoare. Dependenții pot însoți 
aplicantul principal sau pot veni 
ulterior în Canada în termenul de 
valabilitate al vizei, dar nu pot sosi 
în Canada înaintea aplicantului 
principal. Dacă dependenții nu pot 
să sosească în termenul de 
valabilitate al vizei, ei trebuie să 
aplice din nou pentru viza 
canadiană.

mailto:Meine.und.deine.arbeit@hotmail.de
mailto:meine.und.deine.arbeit@hotmail.de
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ATENȚIE CONSUMATORI, VI SE PREGĂTEȘTE CEVA ! 
INVESTIȚII Șl PRETURI NOI LA CALOR DEVA

Lumea]---------- de azi

La sfârșitul acestei veri la 
Calor Deva au început lucrări de 
înlocuire a rețelelor de apă caldă și 
încălzire cu altele mai rezistente și 
mai performante. Directorul Calor, 
ing. loan Cristea, a declarat pentru 
„Lumea de Azi” că: “Investițiile din 
2006, în valoare de peste un milion 
de euro sunt făcute în rețelele de 
distribuție, banii provenind de la 
Guvern și Consiliul Local Deva”. Ca recirculare pentru încălzire, 

schimbătoare de căldură, 
pompe de recirculare a apei 
calde, automatizarea și 
dispeceritizarea 
parametrilor). Pe lângă 
faptul că pierderile sunt zero, 
debitul și temperatura 
agentului termic sunt reglate 
în funcție de necesar și 
temperatura de afară.

primă etapă lucrările au demarat în 
cartierele Gojdu, Dacia și Micro 15, 
la P.T. 1,4,5,6,8 și 11, și prevăd 
înlocuirea rețelelor vechi de 30-40 
de ani, cu rețele preizolate la care 
pierderile de căldură sunt zero. 
Banii au fost investiți numai pentru 
schimbarea rețelelor, deoarece 
restul investițiilor sunt finalizate 
'(echipamente din PT, pompe de

Probleme cu consumatorii

Cele mai mari probleme 
pe care le întâmpină Calor

Deva sunt legate de faptul că nu 
există o colaborare între distribuitor 
și consumator, în sensul că 
debranșările din apartamente sunt 
făcute aleatoriu, neținându-se cont 
de lege care prevede ca la un 
singur imobil să existe un singur 
sistem de încălzire. Datorită 
debranșărilor masive din ultimul 
timp se va ajunge ca în imobilele cu 
peste 50 % debranșări din sistemul 
centralizat, costurile pentru 
apartamentele rămase să crească 
între 30-100%.
Cristea a mai precizat: “Vreau să 
aduc la cunoștiință președinților de 
Asociații de Proprietari și 
administratorilor, să se decidă 
pentru unul dintre sistemele de 
încălzire - sistemul centralizat sau 
centrală termică de bloc, conform 
Legii Serviciului Public de 
Alimentare cu Energie Termică Nr. 
325/14.07.2006, din M.O. 
651/27.07.2006, care va intra în 
vigoare în 21 martie 2007”. De 
asemenea H.G. 933/2004, 
complectată cu Ordinul ANRSC 
233/2004 și 255/2006, spune că

plata încălzirii unui 
apartament din bloc 
se face și pentru 
apartamentele 
debranșate indiferent 
că țevile sunt sau nu 
izolate, sau cotă 
parte din spațiile 
comune.

Un nou preț de 
referință

De la 1 
Ianuarie 2007, se va 
renunța la prețul 
național de referință 
de 107,5 lei /Gcal, și 
se va stabili un preț 
de referință local 
plătit de populație, 
care în funcție de
rezultatele demersurilor făcute de 
conducerea Consiliului Local sau 
Primărie, respectiv de înființare a 
unui singur distribuitor care 
produce, transportă și distribuie 
agentul termic, va putea fi chiar mai 
mic decât actualul preț de referință

iar cu siguranță în viitorii ani va fi 
cea mai ieftină și sigură sursă de 
distribuție din Deva, soluție agreată 
și de Comunitatea Europeană, 
datorită lipsei de poluare.

Mihai lonescu

O RAZĂ DE SPERANȚĂ PENTRU COPIII CU DIZAB
Copiii nu sunt altceva 

decât simbolurile iubirii noastre și 
legătura dintre noi și eternitate. 
Uneori uităm de ce le-am dat 
viață, uităm să îi iubim și să îi 
considerăm trup din trupul nostru, 
uitându-i prin spitale și 
maternități. Așa iau ființă 
leagănele, centrele sau casele de 
copii, pentru că cineva trebuie să 
fie alături de ei. Datorită faptului 
că mulți dintre ei se nasc cu 
probleme majore 
ale sistemelor 
imunitare au luat 
ființă centre 
specializate 
pentru copii cu 
dizabilități. Așa a 
luat ființă la 
Hunedoara sub 
directa 
coordonare a 
medicului 
pediatru Lucia 
luhas, un modern 
centru specializat 
pentru copii cu 
dizabilități. 
Centrul 
funcționează în 
vechea clădire a 
Leagănului 
pentru Copii și 
înglobează un

Reprezentanți 
de marcă ai Consiliului 
Județean Hunedoara și 
ai administrației locale 
au ținut să fie prezenți, în 
preziua manifestărilor 
naționale’ dedicate 
Crăișorului Munților, 
Avram lancu, la 
ceremonia de dezvelire 
a bustului eroului 
Apusenilor de la Țebea. 
Cu eșarfe tricolore în 
piept., primari, 
parlamentari, consilieri 
județeni și locali, 
numeroși primari 
hunedoreni au ținut să-și 
aducă omagiul la acest 
eveniment emoționant. 
Reprezentanții 
acestora, președintele 

complex întreg de servicii, unde 
50 de salariați, medici, asistente 
medicale, educatori, psihologi și 
personal specializat în 
kinetoterapie se ocupă de cei 40 
de copii de până la 18 ani.

Centrul este format din 
trei secțiuni: Centru maternal, 
unde sunt internate pe o perioadă 
de patru luni, mamele care nu au 
posibilități de a-și crește copiii; 
Casă familială, pentru copii cu 

_L

dizabilități, cu vârste între doi și 
optsprezece ani, și Centru 
Specializat pentru Copii cu 
Dizabilități, unde se află copii cu 
vârste de până la doi ani. Centrul 
este specializat cu cabinete de 
psihologie medicală, 
kinetoterapie și săli de 
recuperare, oferind servicii de 
găzduire, hrănire, îngrijire, 
recuperare, consiliere și educație. 
Centrul este specializat și

!
Consiliului Județean 
Hunedoara, Mircea loan Moloț 
și primarul comunei Baia de 
Criș, Romeo Farcaș au avut 
onoarea de a dezveli acest 
bust, creație a tânărului 
sculptor devean, loan Medruț, 
autorul și altor monumente 
importante pentru 
istoria acestor locuri. 
Inițiativa aleșilor 
hunedoreni este cu 
atât mai lăudabilă cu 
cât aceste locuri 
mustind de istorie 
mai au nevoie încă 
de multe asemenea 
demersuri lăudabile 
spre a fi readuse nu 
numai în atenția 
noastră, a. celor pe 
care anii îndelungați

LITÂTI
»

modernizat la standarde 
europene, banii provenind de la 
Consiliul Județean Hunedoara, 
fonduri PHARE și din 
sponsorizări. La etajul II al clădirii 
funcționează o școală specială 
pentru copii de pedagogie 
curativă. Tot în cadrul centrului, 
însă într-o altă locație mai 
funcționează și trei apartamente 
familiale. Copii sunt primiți la 
centru în urma hotărârilor date de 

o comisie specială, alocația 
pe zi a unei mame sau a 
unui copil fiind de 70 RON.

în urmă cu doi ani una 
din fetițele internate în 
centru a adus pe lume la 
numai 14 ani, un copil pe 
care actualul primar al 
Hunedoarei, Nicolae 
Schiau, l-a botezat.

Există o serie de 
colaborări cu ONG și 
fundații precum: Mara, 
Sera, Conexiuni dar și cu 
fundații din Anglia și 
America de unde până în 
prezent sau primit o serie 
de ajutoare constând în 
îmbrăcăminte, 
încălțăminte, jucării și 
hrană.

Mihaela Păunescu

de temniță roșie ne-au adus în 
postura de a ne ignora eroii 
neamului ci și în cea a turiștilor 
dornici să ne cunoască 
trecutul.

Pentru că, orice s-ar 
spune, dispunem de un 
potențial enorm în acest sens 
care, din păcate, este 
insuficient promovat.

DAN ALDEA
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La vremea toamnei, când 
gospodinele vrednice - specie pe 
cale de dispariție, din cauza 
prețurilor - se dau de ceasul morții 
pentru umplerea cămărilor cu 
borcane pline de zacuscă, murături, 
dulcețuri, compoturi și toate cele 
bunătăți menite să ne facă iarna mai 
scurtă și mai ...călduroasă, mai 
suportabilă, vă invit, stimați cititori, 
să serviți acest melanj. De fapt, un 
fel de zacuscă. Din ingrediente 
oferite generos de ... gospodarii 
vieții românilor. Aleși de români. De 
bună voie, nesiliți de nimeni, 
democratic. Din ce s-a găsit. Și nu 
s-a prea găsit nimic de soi, pentru a 
alege ceva bun. Așa că mâncăm, 
mestecăm cu scârbă un amestec 
care ne face, sau nu ne scapă de 
viața asta de rahat. Să trecem la ... 
mărunțirea legumelor, de fapt a 
faptelor care ne aduc în starea de 
legumă. Nu de mămăligă explozivă. 
De legumă! Inertă în stare 
proaspătă. Flască după aceea ...

Cei mai aproape de ... 
flasc, ba de-a-dreptul fleșcăiți sunt 
PENSIONARII. Inconștienți de 
forța lor numerică (vreo 6 
milioane), aptă să decidă 
președintele țării, partidului la 
putere sau alianța guvernantă, 
pensionarii nu mai contează pentru 
guvernanți nici măcar ca masă de 
manevră. Tocmai pentru că puterea, 
orice culoare ar avea, contează pe 
lipsa de coeziune, pe fleșcăiala 
sărăcimii. Pătura cea mai ușor 
manevrabilă, lesne de amăgit cu 
promisiuni goale. Aici, sigur nu-i 
socotim și pe acei pensionari mai... 
egali în ... pensii și drepturi decât 
ceilalți. Cum au fost și înainte, ca 
salariați. Adică, nu mai amestecați 
profesorii cu milițienii și nici 
pensionarii respectivi între ei ce 
naiba! Cum să pui pe același nivel 
valoric un dascăl, un profesoraș, cu 
ditai sergentul!? De miliție, de 
poliție, de armată, de securitate...

Și, apropo de 
PROFESORI. De vreo 16 ani 
(coincidență?), pe 5-10 septembrie, 
toată lumea, și mai ales politicienii și 
presa, își smulge părul din cap, că la 
15 începe școala și școlile-s 
nepregătite, ba unele arată ca-n 
evul mediu (român, că pe la alții și 
pe-atunci școlile nu erau cu buda-n 
fundu' curții, lângă fântâna mereu 

fără cana din tablă legată cu sfoară 
de găleata grea din lemn). Ca 
noutate se adaugă, de vreo 4 ani, la 
această rușine a neputinței de 
pregătire temeinică, de-a lungul 
vacanței de vară, a școlilor se 
adaugă moda boicotării deschiderii 
festive a anului școlar. De fapt un 
sabotaj. Sindical. Care sindicate, și 
ele tot numai în preajma lui 15 
septembrie își aduc aminte să lupte. 
Cu autoritățile. Nu pentru 
nepregătirea școlilor de-a lungul 
vacanței mari. Că și dânșii ... e 
oameni și e ... dascăli. Și ... are 
dreptul la vacanță. Sigur, în privința 
salariilor, dascălii și liderii lor 
sindicali au, parțial, dreptate! Așa 
cum am văzut, mai la deal, când 
vorbeam de pensionari. Dar, dacă 
am discuta despre nivelul și 
calitatea școlarizării în aceeași 
perioadă de referință, despre 
„analfabetismul cu diplomă”, 
evidențiat de sondajele stradale, în 
rândul sprințarei și dezgolitei și la 
exterior tinerimi băștinașe - gen: 
orașul Marii Uniri e Transilvania, 
Masa Tăcerii se află în Japonia 
parcă, iar Craiova, în județul Olt - , 
despre cunoașterea Limbii Române 
chiar de către ziariști și știriști TV, în 
felul acordurilor mele de mai 
adineauri, sau despre propria 
pregătire a profesorilor. Incapabili 
să obțină note de trecere la 
examenele de titularizare pe post, 
apți să producă „perle” culturale și 
lingvistice la concurență cu elevii 
atunci, da!, absolut clar pretențiile 
sindicale sunt doar parțial justificate! 
Și Școala ca instituție, și profesorii, 
și liderii sindicali trebuie să se 
întoarcă la catedre, în clase, în fața 
tuturor elevilor! Nu „olimpicii” dau 
valoarea, calitatea și forța Școlii! E 
nevoie și de olimpici, de elite, de 
genii. Dar, acum, și-n următoarele 
secole e nevoie de oameni „cu 
școală". Cum să ajungi în Europa cu 
un ministru care zice: „am fost 
fortuit”?!. Cu o presă și o clasă 
politică, ambele prețioase, 
pretențioase, aflate însă mereu „în 
locație”. Adică în chirie! Probabil. 
Posibil. La felul cum, ambele, 
servesc interesele românilor, poate 
chiar se află „în chirie”. închiriate de 
cine? De neștiința deprinsă în 
școlile mereu nepregătite la 15 
septembrie... Dar sindicalizate.

Desigur nu Școala în 
primul rând, dar și ea, în mare 
măsură, ne-a scos și de pe piața 
economică și concurențială 
mondială în privința mărfurilor, 
produselor și tehnologiei. Dar le-am 
schimbat cu exportul de căpșunari, 
zidari, hoți, cerșetori și CURVE. Și- 
mi vine în minte mândria cu care 
libera și democrata presă 
românească consemna marele 
succes, de înalt prestigiu național, 
că nu știu care dezbrăcată 
autohtonă a ajuns în patul nu știu cui 
de la Hollywood, luând locul unei 
celebrități în materie. Asta da, 
realizare românească! Și, eu, 
tâmpitul, îmi aduc aminte că prin 
anii 70 depășiserăm noi, românii, 
Uniunea Sovietică la exportul de 
tehnologie petrolieră nu la volumul 
exportului, ci la valoarea și calitatea 
și prețul utilajelor petroliere 
exportate. Și ne băteam cu SUA 
pentru întâietate în materie, ba într- 
un an, 78 parcă, chiar am depășit 
America! Dar astea-s nostalgii, 
prostii, nu-i așa?! Important e că 
stăm bine la ... fete bune. Da bune- 
bune...

Cu asemenea Școală, nu 
este de mirare că apar și niște 
Comisari pentru CULTURĂ, 
precum Adrian lorgulescu. Care, 
dacă ar fi ministru al Culturii și 
Cultelor, nu Comisar, n-ar lupta 
pentru demolarea Bisericii, Artelor și 
Culturii, ci pentru repunerea lor în 
drepturile cuvenite, prin care și cu 
ajutorul cărora să ne regăsim locul 
în Europa și-n Lume. Comisarul 
lorgulescu încă n-a aflat că de-o 
Istorie întreagă a omenirii, preoții ca 
și oamenii de artă, de litere și de 
cultură, inclusiv muzicienii între care 
se numără și el, au ridicat osanale, 
ode, imnuri, monumente, 
capodopere întru nemurirea 
cârmuitorilor vremelnici. Priviți-I azi 
pe Traian Ungureanu. Peste 30 de 
ani îl omorâm pentru că l-a proslăvit 
pe tizul său Băsescu??

Și, apopo de dosariadă. 
Chiar nimeni, dintre atâția juriști și 
avocați nu a auzit de PRESCRIPȚIA 
faptelor? De principiul: prescripția 
iartă, dar nu uită. Și atunci cum vin 
comisarii lorgulescu, Oprea sau nu 
știu ce Stejărel să ceară punerea 
colaboratorilor la zid?! Cum, cine le 
dă dreptul? Tot neștiința, tot Școala 

săraca...
Din cauza căreia și-n 

POLITICĂ guvernează principiul 
„Ba pe-a mă-tii”. în baza căruia 
Alianța DA și-a însușit sistemul 
ticăloșit. Nici n-a încercat să-l 
lichideze, ci l-a preluat ca foarte 
folositor, productiv, benefic. Și 
asistăm astfel la scenarii 
inimaginabile. De felul împăcarea, 
bineînțeles, la cârciumă, între 
Băsescu, Dinescu și Pleșu, care 
împăcare să conducă spre o 
solidaritate în lupta împotriva unei 
eventuale alianțe Vadim 
Voiculescu. Dar, totodată, suntem 
contemporanii destrămării Alianței 
DA, pentru că cele două partide, 
neavând împotriva cui să lupte, 
preluând sistemul intact de la PSD, 
luptă între ele pentru a mai jefui ce-a 
mai rămas ... Ceva platforme 
maritime de foraj (privatizate pe ... 
neve), ceva bănci, CEC-ul (de ce și 
CEC-ul, că nu-i creație comunistă, 
iar dacă-l ia Statul grec, nu e nici 
privatizare, ci o ordinară vânzare de 
la un Stat ticălos, impotent sau 
trădător? la altul. Și atunci de ce nu 
poate rămâne CEC-ul al 
României?), ceva spitale, după 
mintea unuia, chiar ceva 
Termocentrale , că deja Cetatea a 
fost privatizată, fiind scoasă de la 
patrimoniul național istoric floristic 
faunistic, în vederea amenajării ca 
obiectiv turistic. Cu beneficiu privat

... Și cum în cea mai răspândită 
rețetă de zacuscă, vânătă este 
componenta dominantă, în melanjul 
nostru electoral, Școala a fost capul 
răutăților. De la ea, de la vigoarea, 
forța Școlii primim tot ce e mai bun. 
De la slăbiciunile ei, de la lipsa Școlii 
ni se trag toate cele de mai sus. Și 
încă 1000 de belele lafeldemari...

NICOLAE STANCIU
P.S. 1 Domnul P. Mărginean, 
liderul conservatorilor 
hunedoreni, nu are dreptate când 
afirmă că prefectul Vladu a avut 
un comportament de prim 
secretar PCR când a intervenit în 
disputa a două firme private cu o 
autoritate de Stat, prefectul 
situându-se de partea uneia 
dintre firme! Nici un prim secretar 
nu și-ar fi permis așa ceva!

A doua zi ar fi zburat ca păsările 
lui Flutur...

P.S. 2 Nici George Copos, 
filistinul de el, nu are dreptate 
când spune că Rapid joacă doar 
în 9 oameni, sau în 8. Rapid a 
jucat și câștigat vreo trei meciuri 
doar în 1 (un) om: Viorel 
Moldovan. Și apropo. Pentru 
freneticii susținători ai „regelui” 
Hagi. Când a câștigat Hagi vreun 
meci de unul singur, cum câștigă 
adevărații mari jucători?! Precum 
V. Moldovan...

P.S. 3 Ați observat, sesizat cum 
se pregătește, cu câtă mârșăvie 
se pregătește lichidarea 
mediatică a lui Dorinei 
Munteanu? Mai întâi cu 
însămânțarea ideii că eminentul 
sportiv se dopează și refuză 
repetat să se supună controlului 
antidoping. Apoi neconvocarea, 
de fapt revocarea sa de la 
Națională, pentru întârzierea la 
cantonamentul din Constanța, din 
cauza unui deces în familie, de 
parcă fără cele 2 antrenamente 
Pițurcă n-ar fi știut ce și cum joacă 
Dorinei. Dar ticăloșia e frate bun 
cu românul. Caută-ți de drum 
către casă, în Germania, 
Dorinelule! După ce te-a faultat 
Meme de la Steaua, iote ce-ți fac 
neputincioșii ăștia, invidioși că l-ai 
depășit pe Hagi al lor la selecții și 
la antrenorat. Du-te, lasă-i 
dracului. Nu te compromite. Ca 
Gică Popescu, ca Lupescu, ca 
Prunea. De care-s foarte aproape 
Mutu, Chivu, Contra, Lobonț ... 
aproape compromiși. Ca 
fotbaliști. Că lumea-i știe mai mult 
ce fac cu femeile, ce beau, cu ce 
se îmbracă, ce mașini au, ce 
tatuaje și-au mai făcut da1 nimeni 
n-a aflat că au făcut ceva ca 
lumea și-n iarbă, pe gazon adică.

Cum ați observat, ați servit și un 
cocteil de „P.S."-uri, pentru ca 
meniul să fie complet. Și grețos, 
în ansamblul său. Dar asta ni-e 
viața, acesta traiul, asta casa, 
asta masa. Atât merităm.

2006 am întâlnit un articol care se delicioasă, consumată în rândul 
nostru, cei care se pare că 
recuperăm diferențele formale 
care ne-au plasat în coada 
statelor europene. Cu siguranță 
că nici un turist român nu va duce 
cu el țuică doar pentru că își 
închipuie că străinătății i-ar lipsi 
băuturile distilate, ori vreo 
minunăție gastronomică 
autohtonă din alt motiv decât 
acela că standardizarea industriei 
alimentare a aplatizat gusturile.

Citind aceste rânduri 
simțeam cum ne aflăm la adăpost 
de gafe precum a turiștilor ; 
menționați, că nu vom ajunge să 
vizităm altă țară decât cea despre 
care am citit pe undeva printr-un 
ghid turistic cu sfaturi despre viața 
cotidiană a locuitorilor.

Cezar Prusianu

referea la un cuplu de aemți aflați 
în vizită în Maramureș. Intriga 
autorului a fost reprezentată de 
faptul că cei doi turiști, inspirați de 
un ghid turistic german, au adus 
cu ei, datorită așa zisei lipse pe 
piața autohtonă, mari cantități de 
bomboane și cafea.

în afara deslușirii, printre 
rândurile scurtului articol, a 
informării turistice dezastroase pe 
care și-au făcut-o respectivii turiști 
citind o ediție neactualizată de 
ghid turistic sau a unuia din 
vremea Germaniei de Est am mai 
sesizat un lucru 
discret.

Apariția 
constituie ipso 
sănătoasă la superficialitatea cu 
care este uneori privită din exterior 
realitatea românească. Ea

ce m-a înveselit

acestui articol 
facto o reacție
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Am pornit de-acasă 
sâmbătă, pe 20 mai. Planul era 
să ne trezim devreme ca să 
traversăm orașul la o oră când 
traficul încă nu și-a ieșit din minți, 
în realitate ne-am trezit după ora 
9, am terminat bagajele, 
desăvârșind amestecul de haine
de vară și haine de iarnă pe care exact ca anul trecut, printre nori 
îl cară în zilele noastre orice 
călător înțelept. Iulian a decorat 
mașina în spate cu pisicuțe, 
iepurași și alți plușați și după ce 
am verificat a mia oară că avem 
pașapoartele la noi, am pornit. 
Eram flămânzi dar complet 
hotărâți să nu mai pierdem 
vremea ca să mâncăm acasă, 
mai ales că și oferta era cam 
slăbuță.

Am depășit cu bine 
Chicago, am oprit pe drum de am 
mâncat și am ajuns la cumnații 
noștri din Michigan pe la 4 după- 
amiază, moment în care am și 
dat ceasurile cu o oră înainte. Era 
frig și vânt, în casă duduia 
încălzirea. Adelina s-â jucat cu 
verișorul ei de un an și s-a uitat la 
desene animate. Am mers 
Liliana (cumnata mea) la 
“Mali” să văd o pereche 
sandale și m-am întors cu
colier colorat, din cele pe care îmi 
face plăcere să le vânez uneori, 
pe ici-colo. Am petrecut seara 
toți, împreună, iar duminică 
dimineața am pornit din nou la 
drum.

Am ajuns la Port Huron 
de unde am trecut în Canada și 
am făcut, din mașină, o poză cu 
podurile, apoi una cu steagul 
canadian. Iulian a ambalat 
puternic motoarele și am pornit 
spre Niagara unde am ajdns spre 
seară; era frig (5 grade C) și 

cu 
un 
de 
un

A

înnorat bine... Ne-am dus 
bagajele în camera de hotel, ne
am îmbrăcat de iarnă și am mers 
cu mașina până la parcarea de 
lângă cascada canadiană. După 
ce ne-am căscat puțin prin 
magazinele cu suveniruri, am 
ieșit să (re)vedem cascada: 

s-a strecurat o rază de soare și a 
apărut curcubeul, un curcubeu 
mare și insistent, pe care l-am 
savurat din plin și numai după 
aceea am făcut și poze. După ce 
ne-am mai plimbat pe faleză, am 
mers să mâncăm la Pizza Hut. 
Seara, la ora 10, au fost focuri de 
artificii dar bătea vântul de 
numa1, așa că n-am stat până la 
sfârșit...

Luni dimineața ne-am 
trezit relaxați și, după ce am 
lenevit un pic, am mers să vedem 
Skyion Tower, turnul de unde poți 
vedea mai bine toate 
împrejurimile. Urcarea se face cu 
lifturi exterioare, galbene, care 
păreau nișțe buburuze. în toate 

pozele făcute luni, afară, am 
gluga pe cap, fiindcă era ger rău, 
deși calendarul arăta 22 mai. De 
la Skylon am mers la Jouney 
Behind The Falls, o terasă 
apropiată de cascadă, unde poți 
simți mai bine forța apei. Aici 
ne-am îmbrăcat cu niște pungi 
galbene cu glugă și am admirat 
cascada... Nu pot, niciodată, să 
mă satur de prăvălirea de ape și 
nici măcar nu sunt sigură ce mă 
atrage mai mult: spuma care se 
abandonează nebună în hău, 
ceața care se ridică fără odihnă, 
prelungindu-se adeseori pe 
esplanadă și pe șosea, sau 
zgomotul greu și neîntrerupt, ca 
al unei inimi care își vede senină 

de treabă. N-am pretins să 
înțeleg, dar m-am bucurat cu 
toate capacitățile mele de tot ce 
vedeam... Luni seara au fost din 
nou focuri de artificii, dar Adelina 
deja dormea în mașină, așa că 
le-am vizionat și noi tot din 
mașină, staționați, ca toată 
lumea, pe șoseaua de lângă 
cascadă.

Marți am ajuns pentru 
prima dată în viață la Toronto. Am 
făcut cam o oră și jumătate cu 
mașina de la Niagara, am trecut 
prin cartierul chinezesc, am 
văzut tramvaie roșii și străzi în 
pantă, lucruri complet străine de 
Chicago, multă verdeață și o 
impresie generală foarte plăcută, 
parcă mai multă blândețe decât 
în America. Am urmat direcțiile 
până la Casa Loma, acum 
muzeu, pe vremuri visul devenit 
casă al unui puternic industriaș 
canadian, Sir Henry Pellat, 
mogulul producției de 
electricitate din zonă...

Casa Loma aduce 
cumva cu Peleșul, cel puțin din 
punctul nostru de vedere, cu 
precizarea că interioarele 
Peleșului sunt păstrate mai bine. 
Omul ăsta și-a dorit un castel și 
l-a construit și a locuit în el 10 ani, 
după care a fost forțat să se mute 
pentru că banii nu mai erau atât

de mulți încât să îl poată întreține, 
în curtea din spate sunt fântâni și 
flori de toate culorile, așezate în 
lungul aleilor dispuse în pantă. 
Am avut și șansa unei zile blânde 
de primăvară adevărată, căreia 
pot spune că nu i-a lipsit nimic, 
nici măcar costumele de epocă, 
pentru că ne-am îmbrăcat în 
haine bogate de familie nobilă și

pălării și

distracție 
suntem

Lumea
------ -—de azi

să putem mânca așa mult, l-am 
dat dreptate. Am ieșit de-acolo 
voioși și am purces la drumul de 
înapoiere spre Niagara.

Miercuri a fost ziua în 
care am vizitat Niagara-On-The- 
Lake, o localitate aflată cam la 20 
de minute, drum parcurs cu 
mașina, de Niagara Falls, unde 
sunt cascadele. O adevărată 
sărbătoare a fost peisajul până 
acolo. Iulian a ales varianta 
drumului cu două benzi, construit 
de-a lungul râului Niagara, până 
la vărsarea în lacul Ontario. Am 
exclamat o grămadă de “mamă, 
ce mișto" de-a lungul traseului... 
Era tot o zi perfectă de 
primăvară, cu lumină caldă, cu 
sunete și parfumuri relaxante, 
fără nimic din impersonalul 
autostrăzilor care se 
înșurubează nebune peste 
pământurile americane și 
canadiene. Am fost fideli bunului 

' plac al râului Niagara și l-am 
urmat jucăuși printre autocare și 
câteva mașini până la Niagara- 
On-The-Lake. Aici există o stradă 
principală unde se plimbă turiștii, 
cu magazine amenajate mai șic, 
restaurante și multe, multe flori.

■ Strada se numește Queen 
: Street, începe brusc și se termină

la fel, delimitându-se dureros de 
1 clar de restul peisajului de

■ localitate mică, cu case (prea)
I

cuminți, complet străine de trufia 
surorilor lor de prin metropolele 

1 lumii. Am străbătut strada la pas, 
1 am făcut poze, a fost liniștitor... 
i Spre seară am ieșit la

plimbare pe faleză, coafate 
! amândouă cu câte două codițe, 
1 iar Iulian a funcționat pe post de 
1 “echipă fotografică” pentru
■ pozele noastre.

am făcut poze, într-un loc special 
amenajat din muzeu. Iulian are 
ca accesorii perucă și spadă, iar 
noi, fetele, evantaie, 
rochii pe cercuri.

După atâta 
ne-am amintit că 
amabilele gazde ale unor 
stomacuri neglijate și am părăsit 
Casa Loma în căutarea unui loc 
decent pentru a servi masa. 
Ne-am reîntors în cartierul 
chinezesc și Iulian m-a întrebat 
“unde mergem să mâncăm ?” 
Păcatele mele, de unde să știu, 
că n-am mai fost aici în viața 
mea, așa că am deschis și eu 
ghidul turistic despre Toronto la 
pagina cu “Where to dine”, am 
citit un pic și m-am oprit la un 
restaurant Sang Ho, de pe strada 
Dundas. Am făcut o alegere 
super, mâncare chinezească 
excelentă, convenabilă și o 
chelneriță care ne-a zis să nu 
comandăm tot ce vroiam că nu o

(Va urma)
Amalia NITĂ

scMINEXFORsa

MIRACOL

MIRACOL este o apă 
minerală izvorâtă din 
adâncurile Munților Apuseni, 
cu un conținut bogat și 
echilibrat de minerale ușor 
asi-milabile de către or
ganism. Puritatea apei, gustul 
plăcut și "bagajul" mineral o 
recomandă ca un concurent 
important pe piața apelor 
minerale din România și nu 
numai.

Conform analizelor 
efectuate până în prezent, apa 
minerală MIRACOL 
Chimindia este 
microbiologic pură și este 
definită ca natural 
carbogazoasă, bicarbo-nată, 
calcică, magne-ziană, 
hipotonă cu caracteristici

chimico-fizice ce se încadrează în standardele prevăzute de Normele tehnice de 
exploatare, valorificare și comercializare a apelor minerale.

Pentru apa minerală MIRACOL comisia de avizare medicală din 
cadrul IMFBRM București a indicat faptul că aceasta poate.fi utilizată în 
următoarele efecțiuni: • •'
- enterocolite cronice nespecifice, afecțiuni ale stomacului;
- spasmofilii acute, boli cardiovasculare și ale sistemului locomotor;
- afecțiuni ce necesită cure de colereză (Dischinezie biliară, colecistite cronice, 
sechele post-operatorii ale căilor biliare).

De exemplu, un consum adecvat de magneziu previne cca. 40 % 
din accidentele cardiovasculare și este cu 50 % mai asimilat decât cel din 
mâncare și/sau medicamente.

în consecință apa minerală MIRACOL este recomandată tuturor 
categoriilor de consumatori, fără limite de vârstă, sex, ocupație, stare socială.

MIRACOL ■ Izvor de sănătate
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V*- Institutul Multimedia Romano-Elvețian

Institutul Multimedia Romano-Elvețian vâ oferă cursuri intensive de .Operare PC, 
limbi străine, Acad, Contabilitate informatizată, Administrator rețea, Corel Draw, 

Cursuri de design Web șl programare Web.
Doar la noi puteți deveni un specialist al Internatului urmând cursuri 

'de 1 an, în meseriile :

- Webmaster
- Webdeslgner

- Webprogramator

INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO-ELVEȚIAN, ACTOR AL 
ROMÂNIEI DE MAINE...

, Institutul Multimedia Româno - Elvețian, 
Aleea Viitorului, Cartier Gojdu, lângă Crucea Roșie, Deva, România 

Tel +40.254.206.211, Fax+40.254.206.210, E-maii: office@ilm.ro,
Site : www.llm.ro

Grafica de șevalet a lui Mircea Bâtcă
Născut în urmă cu 61 

de ani, în localitatea 
Săcărâmb, artistul, 
graficianul, pictorul și 
caricaturistul Mircea Bâtcă se 
află la cea de-a optsprezecea 
expoziție personală, reunind 
pe simezele Galeriei de Artă 
Forma din Deva, peste o sută 
de lucrări de artă.

De-a lungul timpului a 
mai participat și la expoziții 
naționale și internaționale, 
atât personale cât și în grup, și 
a efectuat o serie de călătorii 
de studii și documentare în 
Cehoslovacia, Franța, 
Ungaria și Italia, deținând 
lucrări în diferite colecții de 
artă, particulare și de stat, atât 
în țară cât și în străinătate: 
Italia, Franța, Germania, 
Elveția, SUA, Canada și 
Australia.

Expoziția de față lasă 
liber ochiului privitor, o nouă 
manieră, într-un stil aparte, în 
care abstractul alături de grafică 
și caricatură încearcă să-și facă 
loc, pentru a căuta imaginarul 
din real sau invers, pătrunzând 
încet dar sigur într-o lume în 
care trăim noi înșine.

Incisiv dar grav, și totuși 
controlat ne dă voie să intrăm în 
universul său intim și încet-încet 
să trecem într-o lume 
imaginaro-reală, înainte ca 
păcatele lumii să fie judecate.

Nu rămâne decât să ne 
căutăm pe noi înșine în acest 
univers încărcat de lumină și 
culoare și poate ne vom regăsi 
în fantasticul figurilor plasate în 
spațiul halucinant al pânzelor.

Mihaela PĂUNESCU

poate.fi
mailto:office@ilm.ro
http://www.llm.ro


Lumea de haz!

STOLOJAN LA VALERIU STOICA VIA HUNEDOARA

Florine, vezi de

dacă plec la București
Lasă-mă dom le în pace, eu am 
căruța mea și nu merg cu alde 
mașini importate de Tăriceanu!

- Mulți liberali 
îs prin zonă?

Când ești în 
opoziție e bine 
să-ți sporești 
energia

DOI VAJNICI MÂNCĂTORI DIN VREMURILE CEAUȘISTE EXPLICÂND 
POPORULUI CĂ NOROCUL Tl-L FACI SINGUR CU POLONICUL

Eu prefer panourile solare 
ale grupului de la Cluj .Nu 
ard la picioare și produc 
alergii lui Năstase ____

Să trăiți, le-am folosit 
la purcelușul de lapte 
pe care tocmai l-ați 

halit!

Noi femeile din țară 
Vă iubim din prima 
seară!
Și dușmanii să vă 
piară! _________

« Permiteți să raportez, obectdiva 007 comunică 
telepatic cu un cyborg deghizat în politician. 
Pericol iminent de donare. Anunțați imediat 
comandamentul spațial despre intrusul ce 
complotează la tulburarea liniștii galaxiei!

UsupAraraEpus sTr^oTpe GEÂNRDUUR|E S m2 VICTOR VAIDA Șl MIRCEA GEOANĂ SĂRBĂTORIND A TREIA
SUPĂRARE), PUS SERIOS PE GÂNDURI TENSIONAT DUPĂ UN MARATON DE LA THEODOR dem A CTCDJ A Df-Qr-m-. „ c. ,D TDirni ion e Dr-.cn

DE EXPERIENȚA UNGUREASCA. SJOI OjAN LA VALERIU STOICA VIA HUNEDOARA RENAȘTERE A PESEDEULUI SUB TRICOURILE ROȘII

EMIL BOC Șl GHEORGHE BARBU INSPECTANDU-ȘI TRUPELE DE 
LÂNGĂ GORUNUL LUI HOREA ÎN LIPSA GENERALULUI BĂSESCU

ANDROIDUL CORNELIU DUCA, ÎN MISIUNE PSIHOTRONICĂ 
PE PLANETA GORUNA.

Vedeți frați români cât 
de înapoiați sunt ungurii, 
abia acu au ajuns în 
anul 1848. Ăștia sunt în 
stare să spună că ei au 
inventat revoluția!

DAN RADU RUȘANU ALĂTURI DE DOAMNA DE ZGURĂ A MEDIULUI PRIMARUL Șl V1CEPRJMARUL DEVEI PREGĂTINDU-SE ADRIAN PĂUNESCU, ACEST MONSTRU SACRU
HUNEDOREAN ÎNCERCÂND SĂ CONVINGĂ UN ADMIRATOR CĂ DE ROCADA VIEȚII, UNUL SPRE FOTOLIUL DE ai ROMÂNISMULUI LUÂNDU-SI LA ÎNTREBĂRI

NICI USTUROI N-A MÂNCAT, NICI GURA NU-I MIROASE. PARLAMENTAR IAR CELĂLALT SPRE SCAUNUL DE EDIL GAZDELE *

- Mulți câți aurul 
Apusenilor dar și pândarii 

noștri îi monitorizează!
......

4 / H\

■1
taărUudapesten

- Nici o problemă 
colega, lasă-mă numa o inspectează tu trupele 

țâră să mă reculeg

TRAIAN BĂSESCU ÎN MIJLOCUL UNUI GRUP DE 
ADMIRATOARE

_i Muscăjmff WcmHOg 
mai informatteatWSp 

TJ, -tinstitutie și mir s-a 
»arut că eșJșL/Ji 

blondă!
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