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Ce ne aduce anut 2010
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toate buzunarele

P.N.L. - între tentația 
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dreptei românești
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Adevărul de seară, 

Click!, Gândul, Curierul 
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Sfintele Sărbători de iarnă, Crăciunul și Anul 
Nou 2010 îie'oferă plăcutul prilej de a ne adresa 
cu profundesentimente angajaților, familiilor 

; acestoraf^rteiierilor și colaboratorilor noștri, 
dorindu-le multă sănătate, fericire„iar în anul 
2010 săjaveți parte numai de împliniri, bucurii 

~ și prosperitate.
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Cu ocazia Sfintelor Sărbători de,Crăciun și 1 
Noului An conducerea Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu urează 
tuturor angajaților, colaboratorilor, i
familiilor acestora și tuturor celopce 
beneficiază de servidile noa

t Miilți Ani 2010!
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Străpunși de lancea necruțătoare a timpului, 
de urbanizare și europenizare. Bântuiți de grijile zilei 
de mâine. De Sărbătoarea Nașterii Domnului simți 
tot mai acut nevoia reîntoarcerii la ancestral, la 
sărbătoarea creștină de altădată din zonele rurale, la 
ritualurile de iarnă ale generațiilor din care ne 
tragem. Din păcate, stelașii, irozii, călușerii, 
colindatul cu cerbul, dubașii și colindătorii tind din 
ce în ce mai mult să devină o amintire.

Străbunii, bunicii, părinții pleacă unii după 
alții spre cele tărâmuri nepământești. Noi rămânem 
doar cu nostalgia zăpezilor, a țuicii fierte, a pâinii 
pântecoase zămislită la cuptor ori a câmațului 
afumat și gustos fript pe jar.

Tot acest tablou emoționant este întregit de 
colindătorii ce tropotesc inițiatic înainte de a intra în 
casă. Ultimii supraviețuitori. Copiii noștri nu vor mai 
avea amintiri. Unde ne sunt tradițiile, costumele 
populare, vocația? Oare cum ne privesc de acolo sus, 
strămoșii? Cine suntem? Merită?

DANIEL MARIȘ
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Episcopia Devei și Hunedoarei, prilej de dihonie 
pentru ortodocșii hunedoreni!

înscăunarea Episcopului Devei și 
Hunedoarei, Gurie Gorjeanul, un eveniment 
unic în istoria județului, în ultimii 250 de ani, 
drept rezultat al hotărârii Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, din 18 19 iunie 
2009, ce prevedea înființarea unei noi 
episcopii, continuă să stârnească destule 
controverse. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
candidatura uneia dintre cele mai remarcabile 
fețe bisericești ortodoxe, prin evlavie, ținută și 
practica harului, Daniil, episcop de Dacia 
Felix, un fiu al locurilor hunedorene, a fost 
„ trasă ”pe linie moartă.

Fastuosul act administrativ de la 
sfârșitul lui noiembrie 2009 mă 
determină să constat: înaltul Sinod 
reușește tot mai mult să se situeze în 
afara spiritului ortodox, ținut viu de 
secole tocmai prin aceste adevărate 
bijuterii spirituale, prin slujitorii din 
altar ai vechilor biserici părăsite, mai 
ales prin mireni, de spiritul locului, 
de tradiția vechilor părinți. Se 
cuvenea celei mai vechi vetre de 
ortodoxism din România - cum deja 
e recunoscută Țara Hațegului - un 
ierarh al locului! Dumnezeu a dăruit 
aceste ținuturi cu o remarcabilă fața 
bisericească ! Patriarhul și o parte 
dintre înalții Ierarhi - personagii 
vremelnice emanate din momente 
controversate precum cel din 1989 
ori discutabile prin studii elevate în 
Occidentul evlaviei catolice - fac ca 
demersul să fie singular detașat doar 
în nevrednicia diriguitorilor politici 
ce nu pierd niciun prilej de a se 
remarca prin lipsa de educație 
bisericească și politizarea până la saturație a orice-i sfânt și 
a rămas încă neîntinat: sufletul religios în identitatea-i în 
individualitate. Păcat că acei câțiva diriguitori actuali ai 
județului - ale căror demersuri au fost deturnate - nu și-au 
impus în final voința. Nu și-au argumentat și nici nu au avut 
măcar puterea a mai aștepta pentru o vreme, momentul 
prielnic.

Personalități precum Nicolaus Olahus, Mitropolitul 
Nicolae Mladin, ori istoricul Dr. Silviu Dragomir - despre 
care revista noastră a consemnat - 
mentorul Arsenie Boca și practica Cuviosului loan Sabău 
Patriarhul nenumit al Hunedoarei, trebuiau invocate de 
personalități precum remarcabilul academician Prof. Dr. 
Mircea Păcurariu, Mitropolitul Ardealului I.P.Dr. Streja, 
Preot Prof. Drd. Ionel Popescu de la Timișoara cât și de 

întreaga culturalitate hunedoareană ce - încă din 1991- 
gândisem un proiect pentru un Episcopat al Hunedoarei și 
Hălmagiului, pe vrednicul așezământ al Ghelariului, cu un 
ierarh al locului. Nicidecum în buricul Devei, care “în 
primă fază va fi mutat în sediul protopopiatului local”. 
Viitorul sediu fiind deocamdată ținut secret, pentru ca mai 
apoi să fie înghesuit între zidurile vechiului comisariat dau 
relevanța îndoielnică a momentului ales.

Din nou tradiția ortodoxă este la îndemâna unor 
nepricepuți, ajunși de ocazie la vârf și care politizează - cu 
concursul deloc fast al Patriarhiei, întâi Stătătorul ce își 
anunța detașat prezența - o temă ce nu și-o pot asuma 
singuri. Care prezență devine cel mai însemnat element al 
momentului. Cu toți cei peste 700 de clerici - printre care 
52 de episcopi si mitropoliții - ce, la rândul lor vor fi însoțiți 
de proprii invitați si asistenți. Ce alai fastuos și cui 
folosește acesta în preajma zilei de 1 Decembrie dacă nu 

doar pentru festivități locale și 
trebuințe electorale. Ce dacă - 
din fastul nefiresc pentru o 
ortodoxie rezonabilă - răzbate 
nepotrivirea și lipsirea de 
continuitate între mentorul Avva 
Arsenie Boca și remarcabilul 
sau ucenic P.S Daniil Stoenescu, 
îndepărtat la modul nefiresc al 
darului dumnezeiesc de fi așezat 
în ținutul de legendă al 
Prislopului Hațegului. “Când 
Părintele Arsenie a căutat să 
limpezească bucuriile 
Apostolilor, a consemnat 
arătând de ce Hristos a înfrânt 
bucuria minunilor, arătându-le 
mai motivată o altă bucurie: 
înscrierea numelor în Cartea 
Vieții. Bucuria minunilor te 
poate pierde în slava deșartă pe 
când în Cartea Vieții te scriu 
mai ales faptele pe care le-ai 
făcut plângând" - scria P.S. 
Daniil în « Cuvinte vii », Deva 

2006. Sunt elemente definitorii ce îndeamnă spre firescul 
cuvântului scris. “Căci mâna putrezește, condeiul 
ruginește iar scrisul se găsește”. Cuviosul Paisie 
Vasilioglu de la Frăsinei a cerut ca aceste cuvinte să-i fie 
scrise pe cruce. Cu trecerea vremii rugăciunea acestor 
Cuvioși ne va îndemna să cugetăm: pe acești sfinți nu i-a 
obosit atât vremea cât oameni netrebnici în vremi de ocară. 
Că au făcut lucruri cum le-a dictat interesul și de îndată s- 
au folosit de turma chemată a marșălui cu alai, înfingându- 
se care să fie văzut mai în față. Faptele lor fac ca unii din 
noi să plângem trist!

Acești sfinți - Avva Arsenie și cuviosul loan Sabău - 
mărturie lumii și Bisericii Ortodoxe Românești prin trăire 
hunedoreană, arată că se poate trăi și după cum viețuiește 
un preot, nu numai după cum zice el. Anii vor trece peste 

mormintele lor dar pelerinajul la mormântul de la 
Prislopul Hațegului nu va înceta. Privindu-i pe pelerinii 
fagărășeni care nu pot să moară dacă nu mai vin odată la 
mormântul Sfântului lor de la Prislop și cum înconjoară 
locul în coate și genunchi poți, printre lacrimi, să înțelegi 
ușor identitatea în individualitate și șansa aproprierii de 
Dumnezeire, indisolubil legată de Omul lui Dumnezeu 
oferit pentru mântuirea celor mulți. Iar P.S Daniil 
Stoenescu a fost oferit Hunedoarei de bunul Dumnezeu 
pentru a fi respins de mai marii Bisericii Ortodoxe 
Române. Cu ce urmări ?

Revenind la spiritul a două mari personalități ortodoxe 
- Arsenie Boca și Părintele loan Sabău - putem concluziona 
că au trăit în rugăciune și pace cu cei din jur. Au murit 
împăcați, ca un prinos sfințit și viu al trupului lui Hristos, 
dăruit celor care i-au cunoscut ca trăitori pe meleaguri 
hunedorene. Au întors la rugăciune și căință pe mulți 
rătăciți și lepădați iar acolo unde s-au abținut, au luat 
asupra lor păcatele ori i-au îndrumat spre alți cuvioși ce 
acceptau cu ușurință căința și acordau lesne iertarea. Au 
găsit aplecare spre sufletul rătăcit și au perceput cuvintele 
în legătură nedisimulată cu spusul inimii. Când au simțit 
dorința de îndreptare, au vindecat. Nu au căutat la fața 
omului. Au ieșit în întâmpinarea celui care intra pe poarta 
mereu deschisă a bisericii ce o slujeau: modesta 
comunitate din Valea Mureșului ori în Densușul istoric al 
Țării Hațegului. Au așezat la masă pe cel venit. Au ascultat 
și și-au asumat ca pe o cruce durerile și neîmplinirile 
aproapelui. I-au îndepărtat în masă ori individual pe cei 
mânați de moda zilei ori ispitiți de sincretism și gnosticism. 
Dar mai ales i-au iertat, până la supușenie pe cei ce nu le-au 
înțeles limbajul pur ortodox, personalizat și deseori 
răspicat, adecvabil doar inițiaților, celor truditori a înțelege 
ishiasmul ce-1 promovau și care, din neștiință ori nerozie i- 
au acuzat de erezie.

în consecință, actul religios din preajma Zilei Marii 
Uniri vitregește Ținutul Hunedoarei și Hălmagiului de 
recunoașterea religioasă cuvenită. Și îndepărtează 
momentul întronării unui vrednic Ierarh al locului, pentru 
încă o bună bucată de timp. Care ar fi făcut cunoscut lumii 
întregi tradiția ortodoxă hunedoreană, raportându-se 
spiritual la bisericile din piatră ale Țării Hațegului, 
adevărate bijuterii de cultură și valoare spirituală 
românească. Urmașul cuvenit pentru această demnitate ar 
fi făcut toate acestea. Și că le-a fost dăruit un alt înalt 
Ierarh, oricât de vrednic și școlit printre veritabile dogme 
apusene, cu studii aprofundate înainte ori după emanația 
sângeroasei schimbări de după 1989, denotă o îndepărtare 
dramatică a ierarhiei dâmbovițene ortodoxe de tradițiile 
locului, de spiritul tradițional românesc, ce cu alai nefiresc, 
călcând peste mormintele antecesorilor, triști precum 
chipurile din frescele vechilor biserici din piatră, se fac că 
administrează cultura religioasă românească.

Iartă-I, Doamne, (da)că nu știu ce fac!

Traian Oproni

DE CE A CÂȘTIGAT BĂSESCU?
-------------------------   —.—— ——■————--—................................ ................ —      ________________ J

Pentru că nu avem o clasă politică 
nici măcar credibilă. Așa a fost 
posibil ca “marea coaliție” 

antibăsesciană să se scufunde cu 
Titanic, spre stupefacția multora, ce nu 
îi dădeau președintelui nici o șansă în 
bătălia cu criza și sărăcia catalizată cu 
sârg de către contestatari spre cei aflați 
la putere. Dar cum să convingi un 
electorat care a început să gândească de 
faptul că în barca puterii totul e putred 
când tu însuți ai sărit de o lună sau de un 
an de la guvernare, fiind deci părtaș la 
dezastrul invocat. Cum să invoci 
lichelismul politic dacă liberalii și 
pesediștii, alaltăieri dușmani de moarte, 
împinși de la spate de rechini financiari, 
se tot pupau bot în bot. Așadar, mulți au 
votat cu Băsescu dezgustați de aceste 
perversiuni politice. Marele gafeur 

Geoană și-a adus și el aportul la acest 
adevărat dezastru politic, la apocalipsa 
coaliției PSD-PNL-PRM-UDMR- 
PNG, revoluționari, sindicaliști et 
comp, prin episoadele Timișoara, 
Vântu, prestațiile neconvingătoare 
electorale pe ecranele televiziunilor 
“mogulilor”, fapt ce i-a dat apă la moară 
lui Băsescu, și i-a întărit statutul* 
contracandidatului său de “prostănac” 
și “om slab”. Mai mult, deliranta 
obsesie anti-Băsescu i-a cuprins pe toți 
adversarii săi politici, mulți dintre 
aceștia oameni de condiție, ce au uitat 
să părăsească acest tărâm alunecos și să 
prezinte cu mai multă convingere 
oamenilor alternative economice la 
sărăcia actuală generalizată.

Pentru că pe oamenii ăștia îi doare, 
sărăcia și corupția autorităților. 

Identificându-1 pe Băsescu drept răul 
absolut, contestatarii nu au mai fost 
credibili deoarece patosul și ura au 
devenit primordiale iar nu programele 
concrete de redresare economică. Cu o 
imagine politică erodată și străpuns de 
mii de săgeți veninoase, Traian Băsescu 
și-a jucat ultima carte făcând apel la 
latura sensibilă și generoasă a 
românilor, invocând statutul de victimă 
și abjecția adversarilor.
Ajutat de o echipă “diabolică” de 
strategi condusă de “eminența cenușie” 
Blaga, acesta a marșat în războiul 
mediatic pe doi oameni din mass-media 
deosebit de credibili, Radu Moraru - B1 
Tv și Dan Diaconescu OTV, ce au 
reușit, cred, să-i determine cel puțin 
câteva sute de mii de nehotărâți să-i 
acorde votul. De fapt, statutul de 

victimă a politicienilor i-a convenit de 
minune lui Băsescu, venindu-i ca o 
mănușă. Dacă aceste atacuri infernale 
nu ar fi existat, acestea ar fi trebuit 
inventate. Așa s-a câștigat războiul din 
umbră, demolându-se și mitul 
“strategului - rozaliu” Viorel 
Hrebenciuc, omul care, se pare, a 
îmbătrânit la umbra “flăcării violete”.

Cât despre mult invocatele fraude 
electorale, ar fi fost, nu zicem, dar de 
ambele părți, după cum candid 
mărturisea Victor Ponta. Că de o parte a 
fost o mașinărie mai infernală, nu știm. 
Cert este un lucru. Dacă funcționa 
dictonul “nu pot fura ei cât am câștigat 
noi” lucrurile stăteau altfel. Adică o 
diferență detașată a coaliției l-ar fi 
propulsat pe Geoană în fruntea statului. 
Așa soarta sa politică pare pecetluită. 
Naivitatea în politică se plătește.

VALENTINSUSAN
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Salonul hunedorean de artă
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Aho,^aho copii și frați 
Stați puțin și nu mânați 
Doar o clipă așteptați 
Și cuvântu-mi ascultați

Pentru anul care vine, 
Vă urăm numai de bine 
Să n-aveți ca-n cel prezent 
Alegeri de prezident

S-aveți tot ce vă doriți 
Că de asta și munciți 
Cu primari făr-angarale 
Ce știu doar să ia parale! 
Care știu să ceară bani 
Tocmai de la cei sărmani 
Ce trăiesc de ani și ani 
Cu gândaci și șobolani! 
Mânați măăăăăi!

Căci pe la hunedoreni 
Parcă vin mai negre vremi 
Criza scoate iute coasa 
Și golește toată masa 
Dar parlamentarii, frate. 
Duc un trai pe îndestulate 
Și sunt doldora de bani 
Nesătui și dolofani 
Ia mai mânați odată-n cor 
La ei și la mama lor.

Politicienii, frate 
Se tot bat pe apucate
Pe-o fasole și pe-o slană 
L-am votat pe bietul Geoană 
D 'a înjurând pe Iliescu 
A ieșit tot nea Băsescu 
Jos poporul, sus poporul 
Ni-se duce viitorul
Urați măi
Hăi, hăi!

f
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Vin ai noștri
Pleacă ai noștri
Noi rămânem tot ca proștii 
Că la anul care vine
Nu curge miere pe pâine 
Mânați măi fără mânie 
Că mai rău n-o să ne fie 
Hăi, hăi!
Pentru anul care vine 
îți urez române bine 
Tuturor cu sănătate
Pe masă multe bucate
Să vă crească dolofan 
Contu-n bancă an de an!

I

r
în ajunul de Crăciun 
Vă urez un an mai bun 
Fără criza din prezent, 
Alegeri în parlament, 
Fără conferințe mari, 
Fără deputați coțcari, 
Fără lefuri în scădere 
Și-accidente rutiere 
S-aveți spor, s-aveți parale 
An fără de angarale 
S-aveți parte de copii, 
De bătrâni și de soții 
S-aveți contul plin cu bani, 
La Anul și La Mulți Ani! 
Mânați măăăăăăăi!

Pe simezele Galeriilor de artă „Forma” 
peste 20 de artiști plastici din Deva și Hunedoara, 
expun timp de o lună de zile circa 50 de lucrări de 
pictură și sculptură într-o paletă largă de genuri de 
la realism la abstract în compoziții pastelate 
contrastate, tenebroase și ordonate într-o manieră 
de profundă sensibilitate artistică.

Cu această ocazie au fost oferite din partea 
Primăriei Municipiului Deva, Diplome de 
excelență, artiștilor plastici loan Tengheru și Ion 
Șeu pentru întreaga lor activitate artistică.

Mihaela Paunescu

Planeta începe să fiarbă la 4° C în plus!
Efectele încălzirii globale cu doar 4 grade Celsius 

sunt multiple, arată ultimele cercetări climatice ale 
specialiștilor britanici.Unul dintre acestea ar fi 
dereglarea ciclului de carbon, deoarece concentrația 
dioxidului de carbon din aer ar putea să crească cu 
peste 70 %. Cu cât procesul de reducere a emisiilor de 
carbon este întârziat, cu atât stabilizarea 
concentrației de CO2 va fi mai dificilă, iar incidența 
acestui fenomen asupra ecosistemelor și implicit 
asupra organismelor vii este greu de prevăzut.

Printre altele, mari suprafețe din pădurea 
amazoniană, care este principalul „plămân” al 
planetei, ar putea dispărea fie din cauza secetei, la 
care vegetația nu ar mai face față, fie din cauza 
extinderii unor incendii. Aceste consecințe depind în 
cea mai mare parte de cât de mult se vor reduce 
precipitațiile anuale din bazinul fluviului Amazon.

Pe întreaga suprafață a planetei, zonele joase de 
coastă vor deveni extrem de vulnerabile la inundații. 
Pentru că populația este foarte densă în aceste 
regiuni, iar biodiversitatea, agricultura și 
infrastructura de aici sunt foarte importante, impactul 
va fi unul dramatic. Inundațiile cauzate de creșterea 
nivelului mărilor ar putea genera dispariția unor 
suprafețe întinse de pământ și de terenuri agricole, 
precum și a rezervelor de apă potabilă. Migrația 
forțată a multor oameni va fi inevitabilă, putând fi 
vorba chiar de o adevărată „dislocare” a unor 
populații și chiar popoare întregi.

în contextul creșterii demografice accelerate, 
exceptând încălzirea climei, în preajma anilor 2080

aproape 3 miliarde de oameni dintr-o populație 
globală estimată la 7,5 miliarde ar putea trăi în zone 
cu acces limitat la apă ( mai puțin de 1.000 de metri 
cubi pe cap de locuitor în fiecare an). Prin reducerea 
semnificativă a rezervelor de apă din râuri însă, 
schimbarea climei ar însemna lipsa apei pentru 
aproximativ urrmiliard din cele 3 miliarde de oameni.

Schimbarea climei generează scîderea producției 
agricole și implicit a producției de alimente. Astfel se 
poate amplifica inechitatea, la nivelul consumului, 
între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. în 
acest context, sute de milioane de oameni de pe 
planetă riscă să moară de foame. în 2050, ar putea fi 
cu peste 24 de milioane mai mulți copii subnutriți 
decât în prezent.

Potrivit cercetătorilor britanici, atât inundațiile 
masive, cât și secetele prelungite din ultimii ani arată 
deja existența unor dezechilibre majore ale climei 
peste tot în lume. Scăderea treptată a cantității de 
precipitații a pus în pericol de deșertificare aproape 
30 % din teritoriul României. Acest lucru trebuie 
privit în perspectivă, în condițiile în care, în ultimii 40 
de ani, aproape jumătate din terenurile arabile din 
lume au devenit neutilizabile din cauza secetei.

Creșterea temperaturii nu va însemna doar 
agravarea acestor probleme, ci și greutăți în 
asigurarea hranei și a accesului la resursele de apă, 
sau valuri de migrațiune masivă, inclusiv în cazul 
României.

Daniel Marian
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Evocări

Acum 20 de ani
. • . :.S • •

Scurta si sincera istorie a unor zile de neuitat!
9

De 20 de ani, pe la mijlocul lunii decembrie mă 
cuprinde un fior și un dor nebun de... 17 decembrie și 
zilele ce au urmat. Zic 17 decembrie, pentru că în 
acea zi, de duminică, am sperat, pentru prima dată, că 
dorința mea de a mai trăi măcar o zi după căderea 
comunismului era aproape, se apropia cu repeziciune 
de împlinire! (Precizare: Aici scriu ceea ce 
simțeam/speram atunci, nu despre ceea ce este 
astăzi.)

La ieșirea de la un meci de handbal feminin al 
echipei proaspăt botezate REMIN, împreuna cu 
antrenorul loan Mătăsaru, în biroul meu de la redacția 
ziarului "Drumul Socialismului", ne-am oprit, mai 
mulți cunoscuți, la "una mică", la restaurantul 
Hotelului Deva. Motive de "una mică" existau. 
REMIN bătuse și bătea cu putere la porțile afirmării. 
La masa noastră și pe aproape se aflau alți "fericiți" 
pentru victorie, între care si niște inși foarte bine... 
informați despre cele ce se întâmplau, încă de 
sâmbătă seara / noaptea la Timișoara. Despre care nu 
răsufla nimic, pe nicio filieră oficială. Ci, cel mult, pe 
cale orală, de la cineva care "știe" și se laudă cu ce 
știe, după una, două, trei "mici", pe șoptite, și în urma 
unei promisiuni ferme de totală discreție, neapărat 
numai între patru ochi și tot atâtea urechi, deci la 
veceu, după o asigurare prealabilă că nu e nimeni în 
vreo cabină... Așa am aflat! Așa am început să sper. Și 
să-mi calc promisiunea de discreție luni dimineața, la 
prima oră, în redacție. Unde nu am fost crezut până 
marți seara, când, la "instruirea" de la Comitetul 
Județean de Partid, s-a vorbit despre "actele 
huliganice și banditești" de la Timișoara, care l-au 
oripilat pe ultimul prim secretar, Ion Popa. Ajuns la 
Deva cu sarcină de zbir cât mai dur, pentru a pune 
ordine în conducerea județului, care se umanizase și 
se obișnuise să lucreze eficient și profesional sub 
conducerea lui Radu Bălan, fie iertat. Adevărul era că 
"tovarășul", dar mai cu seamă "tovarășa", erau 
nemulțumiți rău de slaba participare și lipsa 
entuziasmului devenilor la ultima lor vizită în județ, 
și de faptul că, in general, hunedorenii o duceau ceva- 
ceva mai bine decât restul, iar orașele își schimbaseră 
fața în cei 6 ani de prim-secretariat al lui R. Bălan, 
venit la Deva de la ...Timișoara. După care a fost 
promovat în Capitală, la CSP. Așa ne-am ales cu I. 
Popa. Și-așa, destul de rapid, nemulțumirile latente se 
acutizau în tot mai multe sectoare, inclusiv in sânul 
aparatului de partid, din cauza stilului de lucru al lui 
Popa, iar viața hunedorenilor se altera accelerat. Pe- 
atunci județul beneficia, îndeosebi după Lupeni 
1977, de un regim preferențial de repartiție a 
fondurilor de dezvoltare și consum, fiind pe locul 2, 
după Capitală, iar vara pe 3, interpunându-se 
Litoralul, pe durata sezonului estival.

După seara de marți, instruirile de la județ 
deveniseră comandamente, iar acestea tot mai dese și 
mai dure împotriva Timișoarei, de unde Radu Bălan, 
revenit acasă cu vreo lună mai înainte, ca prim- 
secretar de județ, solicita ajutoare Hunedoarei și 
Sibiului, mai ales geamuri pentru vitrinele sparte de 
cei ce nu erau revoluționari veritabili - așa cum știm 
acum. La Timișoara, lucrurile evoluau, marți 
începuse adevărata Revoluție, miercuri, 20 
decembrie, Timișoara a devenit oraș liber de 
comunism, și s-a strigat "Jos comunismul!", "Jos 
Ceaușescu!", iar Petrișor Morar înființase Frontul 
Democrat Român, primul partid necomunist la acea 
dată! Dar, astea le-am aflat abia după 8 mai 1990, la 
"Procesul de la Timișoara", din depozițiile lui Ion 
Coman și Radu Bălan, unde m-am aflat ca primul 
ziarist hunedorean acreditat oficial, si unde s-au auzit 
multe adevăruri care azi lipsesc din memorialistica 
vremii, dar și din sentințele date sau amânate...

în redacție, unii sperau, alții disperau... Se mai 
făcea mișto de responsabilul nou cu învățământul de 
partid. Era trecut de jumătatea lunii și nu s-a ținut 
cursul obligatoriu și, bietul om, de frica celor "de 
jos", de la Propagandă, cu două etaje sub redacție, de 
aici chestia "de jos", mai încerca: "haideți să ținem 
cursul". La care i se răspundea, pe șest, tot cu teamă, 
dar nu de el, că era băiat de treabă, însă primise 
sarcina asta de care fugeau toți, aproape toți, si-i 
spuneam: "Lasă, mă, că poate nu va mai fi cazul, și 

devii erou". încă nu se știa de "dizidenți"... Și a 
devenit. Nu erou, dar e bine, mersi... Mai grav, însă, 
era că a apărut sarcina "de jos", de la partid, de a se 
publica relatări de la adunările "oamenilor muncii", 
de protest și înfierare a evenimentelor de la 
Timișoara,- care, după întoarcerea precipitată a 
"tovarășului" din Nigeria si după indicațiile sale 
privind lupta împotriva agenturilor străine, nu s-au 
mai ținut secrete, ci s-a trecut la combaterea lor 
propagandistică, cu indignare si mânie proletară. 
Acum 20 de ani m-am bucurat că, pe cât am putut, în 
serile în care am fost "de servici" în tipografie, am 
scos semnăturile colegilor, unora dintre ei, pe care îi 
știam că nu vor face dimineața scandal pentru că nu 
le-au apărut semnăturile sub acele odioase relatări. 
Acum nu mai sunt așa bucuros.. .Unii nu meritau... 
Căci, iată, Destinul, sau cine știe cine, a decis ca ei să 
rămână acolo, să se îmbogățească și să vândă ziarul 
pe care nu ei l-au făcut... Dar astea mai încolo...

Așa, pe măsură ce era tot mai evident că se va 
întâmpla ceea ce părea de neclintit în vecii vecilor, 
atmosfera în redacție era tot mai apăsătoare. Și era 
gata-gata să explodeze joi, în timpul mitingului din 
Capitală, mai ales după întreruperea transmisiei tv, 
când, la reluare, imaginea era din arhivă, de la alt 
miting, cu ambient primăvăratic. Iar când am zis asta, 
vreo doi, mai mult tovarăși decât colegi, m-au redus 
la tăcere: Termină! Ce, vrei să-i aduci pe capul nostru 
pe cei "de jos"???

Vineri dimineața, în 22 decembrie 1989, ajunși 
la redacție, aveam să fim convocați, la ora 8, "jos", în 
sala mare a Comitetului Județean de Partid. Sala 
plină: întregul activ de partid, de la județ și de la 
municipiu, din teren, instructorii adică si șefi de 
CUASC - uri. Ne-am așezat în spate, așa cum eram 
tratați la drepturi și la avantaje, unde eram doar atât: 
"ziariști", față de calitatea ce ni se conferea la sarcini 
și corvezi, mai cu seamă când era nevoie de... capete 
pentru cuvântări sau dări de seamă în pregătirea 
evenimentelor de partid, mereu multe... Așteptare 
lungă, apăsătoare. Oamenii nu vorbeau între ei. Cu 
noi, și mai puțin. Era așteptat tovarășul "prim" Popa. 
Să spună ce și cum cu Timișoara, cu Bucureștii, cu 
mitingul întrerupt, reluat și eșuat. Nerăbdarea, 
nesiguranța și paloarea fețelor, tot mai cenușie, 
dădeau în clocot, când, în locul celui așteptat, și-a 
făcut intrarea colonelul Lucian Văceanu, șeful 
Securității "la județ". Care a spus direct ,cam așa: 
"Tovarăși, sau domnilor, în câteva ore coloanele 
demonstranților plecate de la IPSRUM și Mintia vor 
fi aici, în fața sediului. Ar fi deci bine să eliberați 
parcările din jurul județenei de partid, să vă luați 
mașinile. Ar fi bine să nu încercați să-i opriți. Vor 
scanda lozinci pe care greu le veți accepta, dar nu mai 
e nimic de făcut. Singurul lucru ce-1 puteți face este să 
ajutați să nu se distrugă orașul, vitrinele, ar fi păcat. 
De aceea, încercați să trecem cât mai pașnic peste 
aceste evenimente". Stupoarea în urma acestor 
cuvinte a amuțit sala o bună bucată de timp. Abia 
după ce colonelul a pornit spre ieșire, vreo doi 
tovarăși, mai veterani și mai devotați cauzei, au 
mârâit : "Noi așteptăm sarcini de la tovarășul prim. 
Unde e? De ce nu vine?"—Tovarășul Popa are alte 
probleme acum. Lăsați-1 să și le rezolve și mai bine 
eliberați parcările si să primiți demonstranții fără 
probleme - arăspuns colonelul din mers...

Care am avut mașini, ne-am conformat. Și 
bine am făcut... în redacție, mai întâi pe grupuri, prin 
birouri, apoi în biroul redactorului șef, ne dădeam cu 
părerea, comentam, așteptam la radio, la televizor, 
vești. începuse să se vadă, dinspre cafe-barul" 15 lei" 
, actuala Universitate Ecologică, coloana 
demonstranților, apoi alta dinspre casa dr. Petru 
Groza. Curioase, fetele de la secretariat au dat 
deoparte perdelele, să vadă mai bine. Cineva, azi pe 
lume cealaltă, fie iertat, vigilent nevoie mare, a strigat 
la ele: "Ce vreți? Să ne trezim cu geamurile sparte?" 
Era deja prea mult! Mi-am luat geaca, Marin Negoiță 
și Nicu Gheorghiu la fel, ultimul și aparatul foto, și 
am coborât în stradă, în fața Palatului Culturii, azi 
Prefectura. Locul se aglomera. La fel și balconul 
Palatului, unde au apărut și microfoane, și vorbitori. 
Popa Mircea, avocatul Gigi Igna, nevastă-sa, și mulți 

alții, anonimi, dar entuziaști, cărora Marin Negoiță 
le-a luat declarații "la cald", care a doua zi au apărut 
în primul ziar liber tipărit la Deva, numit 
CUVÂNTUL LIBER.

într-un târziu, după ce se auzise din gură-n 
gură că Ceaușescu a fugit cu elicopterul, dinspre 
sediul județenei și-a făcut loc spre balcon, într-un cor 
de huiduieli, înjurături, scuipați, și sub lovituri după 
ceafa, cu pumni, sacoșe, genți și "revoluționarul" 1. 
Popa! Care, ajuns la microfon, a încercat diversiunea: 
"Am o veste bună - trădătorul a fugit!". Cine 
vorbește!..

După o vreme ne-am adunat și am urcat sus, în 
redacție, printre geamuri și uși sparte, la primele 
etaje, împreună cu Mircea Bâtcă, artistul plastic, mai 
vechi prieten al redacției, căruia i-am spus că o să aibă 
de lucru, de scris noul nume al ziarului ce va apărea 
dimineață. Treabă ce am spus-o și în biroul 
redactorului șef, rămas în funcție și după ce fusese 
schimbat din funcția deținută la partid, ca membru al 
comitetului județean, prin cutumă, pentru a se da mai 
mare greutate funcției de șefia ziar, de fapt de a fi mai 
supus sarcinilor de partid. Dar, din cauza Revoluției, 
primul secretar Popa nu a apucat să-l instaleze pe 
noul redactor șef, Dumitru Gheonea, ales membru al 
comitetului județean, la ultima conferință județeană, 
în noiembrie, înaintea Congresului ultim, și așa Tibi 
Istrate a rămas șef până la Crăciun... Pe când 
încercam să ne organizăm pentru editarea unui nou 
ziar, ceea ce susțineam noi, cei veniți de jos, din 
"Revoluție", și ceea ce nu le convenea celor rămași 
după perdele, și în birou mirosea deja a ceartă, și-a 
făcut intrarea un grup de "revoluționari". Faptul ne-a 
șocat când ne-am dat seama că grupul era condus de 
unul dintre cei mai înflăcărați activiști de partid, fost 
președinte al consiliului municipal de cultură și 
educație socialistă Deva, fost profesor propagandist 
de partid la liceele "din deal", ideolog de forță al 
partidului, devenit traseist politic prin partidele post- 
decembriste, decedat, Doamne iartă-1, dubios, în 
campania electorală pentru "locale" în 2004, ca lider 
al filialei unui partid-fantomă condus nicăieri de alt 
traseist celebru, Petre Roman. Care activist atunci ni 
se adresase jignitor, pozând în mare revoluționar și 
democrat. Dar noi văzuserăm multe la viața noastră și 
mulți d-alde ăștia; ne-am continuat ședința, cu tinerii 
revoluționari, oameni respectabili și respectuoși, care 
au înțeles că se află în mijlocul unui grup profesionist 
de oameni care știu ce au de făcut. împreună cu Călin 
Cordea, din Orăștie, am stabilit numele ziarului, 
"Cuvântul Liber". Mircea Bâtcă s-a apucat să-l scrie 
în tuș, Gheorghe Pavel scria editorialul, Marin 
Negoiță reportajul din stradă..:

Pe "jos", mulțime de chemați și nechemați, 
oportuniști și fripturiști, forțau ocuparea unor birouri, 
mai cu seamă erau vizate cele ale foștilor secretari 
județeni, Gigi Igna , mulțumit de evoluția sa la 
balcon, a preferat un Whiskey mai mare decât mai 
mic, și când s-a întors n-a mai găsit birou liber, 
precum soția lui, fostă, parcă, dar prosperă în urma 
camioanelor cu ajutoare, care curgeau de peste hotare 
în primele luni din 1990... Se constituia Consiliul 
Județean al Frontului Salvării Naționale, în prezența 
fostului prim I. Popa, convertit urgent la democrație 
și limbaj civilizat, omenesc; cu profesorul Bogdan 
Poraicu, noul șef la județ, iar foștii ziariști Ștefan 
Crăciun și Mircea Lepădatu vicepreședinți, ca și 
preotul Mircea Farca..

Noul ziar era gata, dar ajungerea în tipografie a 
devenit anevoioasă. Euforia a umplut strada, orașul, 
beția bucuriei, dar și beția la propriu au devenit 
periculoase, mașini, utilaje, autogredere, o wolla 
patrulau descreierate pe străzi și pe trotuare. Cu greu, 
avocatul Liviu Vancea, Dumnezeu să-1 odihnească, 
împreună cu Nelu Stănilă, m-au condus cu mașina 
primului în tipografie. Acolo, toți tipografii, în frunte 
cu decanul lor de vârstă, la acea dată, linotipistul 
Nioolae Hada, inclusiv "Neamțu", pe care dimineața 
îl văzusem cărând pumni în ceafa primului secretar, 
toți tipografii din toate secțiile așteptau înfrigurați: - 
Facem ori nu ziar?? - Facem!!

NicolaeStanciu
(Continuare în pag. 9)
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Construcția unei case noi cu subvenție de la stat
Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței 

derulează „Programul național de sprijinire a 
construirii de locuințe proprietate personală”, prin 
acordarea de subvenții de la bugetul de stat de 30 % din 
valoarea locuinței construite, dar nu mai mult de 15.000 de 
euro.

Beneficiarii sunt persoane fizice cu vârste de până la 
35 de ani, care doresc să construiască o locuință cu o firmă 
specializată sau au încheiat un contract de construcție cu un 
dezvoltator imobiliar.

Subvenția este acordată numai în situația în care 
finanțarea locuinței se face prin credit ipotecar, inclusiv 
prin Programul „Prima Casă”. Aceasta este acordată la 
finalizarea și predarea locuințelor, pe baza procesului 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Beneficiarul nu poate obține o astfel de subvenție 
decât o singură dată, în limita a 81 de metri pătrați suprafață 
construită și în limita bugetului anual. Aceasta, în condițiile 
în care respectivul beneficiar și membrii familiei sale soț / 
soție și copii aflați în întreținere nu au deținut niciodată o 
locuință și nu au primit un alt sprij in de la bugetul de stat.

De asemenea, de subvenție beneficiază și persoanele 
sau familiile rămase fără adăpost, cele evacuate din 
locuințe situate în construcții expuse unui risc major, cum 
ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile, sau chiriașii 
din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire.

Actele solicitate și procedura

Solicitanții eligibili trebuie să depună o 
cerere, împreună cu toate actele solicitate, la 
consiliile locale din raza administrativ- 
teritorială în care sunt amplasate terenurile pe 
care se va construi viitoarea locuință. Printre 
actele solicitate se numără:

- copie autentificată a cărții de identitate; 
declarații notariale ale titularului creditului și 
familiei acestuia, cum că nu au deținut și nu 
dețin o altă locuință și nu au primit alt sprijin de 
la buget în vederea construcției;

- după caz, documente edificatoare 
asupra situației de evacuare sau rămânere fără 
adăpost, eliberate de primărie;

- extras de carte funciară.;
- acte care să ateste calitatea constructorului;

- copie după contractul de construire, graficul 
lucrărilor și o fișă tehnică a viitoarei construcții.

Dosarul este analizat de o comisie formată din ■ 
consilieri locali și personal de specialitate din primăriile 
locale. în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni se 
analizează dosarele depuse cu o lună înaionte.

Beneficiarii admiși primesc o adeverință în acest 
sens, valabilă timp de 90 de zile. în acest interval, aceștia 
trebuie să depună la primărie o serie de documente

suplimentare, printre care:
- o copie a contractului de credit aferent finanțării 

construcției;
- o scrisoare emisă de instituția creditoare prin care se 

acceptă ca subvenția să fie plătită sub formă de rată la 
credit, în contul clientului, în momentul în care se face 
recepția lucrărilor.

înstrăinarea locuinței, înainte de a achita integral 
creditul contractat, se poate face numai cu acordul băncii și 
numai după restituirea contravalorii subvenției obținute, 
actualizată la zi cu inflația actuală.

Mugurel M. Badea

SOS la pierderea cârdului bancar! Ce ne aduce anul 2010:

Un număr de șase bănci comerciale, care dețin împreună 70% din piața 
de cârduri din România, au înființat Linia Telefonică de Urgență pentru 
Cârduri. Avantajul constă în necesitatea memorării unui singur număr 
021.CARDURI (021.2273874) chiar dacă în portofelul pierdut se află cârduri 
de la bănci diferite. Băncile care „răspund” la numărul unic sunt: BCR, BRD, 
Banca Transilvania, Bancpost, ING și CEC. Din momentul apelului, orice 
eventuală pagubă ce intervine este suportată integral de bancă. Până la 
momentul apelului, conform Regulamentului BNR, posesorul cârdului va 
suporta pierderile până la limita echivalentului în lei a 150 de euro. Dacă se 
dovedește însă că respectiva persoană a acționat cu neglijență și nu a luat toate 
măsurile rezonabile pentru asigurarea siguranței cârdului sau a dezvăluit codul 
PIN, pierderea este suportată integral de către acesta.

Clienții pot evita pierderea sumelor de pe card, chiar și în situația în care acesta 
este pierdut sau furat, respectând câteva reguli simple:
- Nu dezvăluiți nimănui codul PIN și nici nu îl păstrați înscris în același loc în care 
păstrați și cârdurile. Majoritatea băncilor permit în acest moment schimbarea 
codului PIN de la bancomat, cu o combinație ce va fi mai ușor de reținut;
- Nu scăpați cârdul din ochi niciodată când plătiți cu el la magazine sau restaurante, 
însoțiți întotdeauna vânzătorul și aveți grijă ca acesta să utilizeze cârdul numai la

POS și să nu îl treacă și prin alte 
dispozitive ce ar putea copia informația de 
pe banda magnetică.
- Fiți atent în permanență la POS sau 
ATM, dacă există camere de filmat sau 
dacă fanta în care trebuie să introduceți 
cârdul arată ciudat;
- Acoperiți cât mai bine cu mâna tastatura 
în momentul în care vi se cere 
intrfoducerea codului PIN;
- Nu acceptați ajutorul niciunui 
necunoscut în situația în care întâmpinați 

probleme cu ATM-ul sau la POS. Adresați-vă doar băncii emitente a cârdului sau 
băncii care deține ATM-ul cu probleme.
Mai multe informații despre bănci și alte instituții financiare găsiți pe Conso.ro, un 
portal de informații finciare și credite bancare.

Alexandru R. David

Concesionarea unui teren presupune următoarele 
acte necesare:
- Documentația topografică;
- Documentație de suprapunere cu vechea CF (Carte funciară) și cu Decretul de 
expropiere din zonă;
-Adresa pentru revendicare de teren în baza Legii nr. 10/2001;
- Proiect faza PUD (Plan Urbanistic de Detaliu);
- Certificate de urbanism;
- Avizele deținătorilor de utilități cerute în certificatul de urbanism;
- HCL (Hotărâre a Consiliului local) de aprobare a PUD;
- Extras CF actualizat.

SCUMPIRI PENTRU TOATE BUZUNARELE
Cele mai mari scumpiri se vor înregistra la țigări, de circa 34 %, din cauza creșterii 

accizelor de la 64 la 74 de euro pe mia de țigarete și a diferenței de circa 14 % între 
cursul la care s-a calculat acciza anul acesta și cel luat în calcul pentru anul viitor.

Prețul energiei electrice se va majora cu circa 30 %, din cauza creșterii cursului de 
referință pentru accize cu circa 14% și a majorării accizei cu 19%.

Benzina și motorina se vor scumpi cu aproape 20 %, deoarece acciza la benzină va 
crește cu până la 452 euro / tonă, iar cea la motorină cu până la 347 euro / tonă.
Polițele de răspundere civilă auto ( RCA) vor costa cu 15 - 20 % mai mult decât în 
prezent. Un factor care va contribui la scumpirea sau ieftinirea asigurării va fi sistemul 
bonus / malus ( n.n. sistem de asigurări prin care prima de asigurare poate fi redusă 
bonus, dacă în anul anterior asiguratul nu a avut daune, sau poate fi mărită malus, dacă 
asiguratul a înregistrat daune).

Cert este că principalul impact al creșterii accizelor la carburanți va fi resimțit de 
firmele care prestează servicii de transport, ce va fi urmat de o creștere a prețurilor la 
bunurile de larg consum. Astfel, pâinea, carnea și preparatele din carne, produsele 
lactate, zahărul și uleiul se vor scumpi cu 5 până la 7 %, iar fructele și legumele vor 
costa cu 5 % mai mult decât în prezent.

De la 1 ianuarie 2010 , 
Certificatul energetic 
devine obligatoriu Ia 
construirea, vânzarea 
sau închirierea unei 

locuințe
9

începând cu anul viitor, clădirile vor 
fi împărțite, în funcție de consumul 
energetic, în șapte categorii, de la A la G. 
Clasa A reprezintă un consum de circa 160 
de kilowațioră pe metru pătrat anual, iar G 
un consum de aproximativ 5.000 de 
kilowațioră pe metru pătrat anual. 
„Majoritatea blocurilor vechi din România 
se clasifică în acest moment între C și D și 
sunt aduse prin reabilitare termică în zona B 
sau A”, spune Emilia Cema Mladin, 
președintele Asociației Auditorilor 
Energetici pentru Clădiri (AAEC).

La criterii noi, prețuri noi...
Astfel, apare un indicator în plus după 

care se va evalua prețul unei locuințe, pe 
lângă „clasicele” comparații cu prețul de 
zonă sau rezistența seismică a clădirii. 
Prețurile apartamentelor situate în blocurile 
vechi neizolate termic vor fi amenințate de 
scăderi, comparativ cu clădirile similare 
având un certificat energetic de clasă A sau 
B.

...La practici noi, specialiști lipsă!?
Românii care doresc să-și vândă casa vor 

fi nevoiți să apeleze obligatoriu la serviciile 
unui auditor certificat de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Locuinței. însă, 
problema este că în România există doar 
700 de auditori energetici. Acum, orice 
proprietar poate obșine un certificat 
energetic în maxim trei zile, dacă prezintă 
cartea tehnică a imobilului. De la începutul 
lui ianuarie, obținerea actului fără de care 
clădirea nu va putea fi construită, vîndută 
sau închiriată, va dura minimum 30 de zile !

Rolul auditorului energetic este de a 
face expertiza tehnică a clădirii și de a 
întocmi un raport de expertiză energetică a 
clădirii. Expertiza tehnică presupune 
măsurarea suprafețelor clădirii, controlul 
anvelopei clădirii, confruntarea facturilor 
la utilități și multe altele.

Certificatul energetic
Documentul, care urmează să devină 

obligatoriu, va trebui înnoit la fiecare 10 
ani, și vas conține date despre starea 
termică și energetică a clădirii și a 
instalațiilor aferente, precum și indici 
specifici vizând utilizarea rațională și 
eficiența clădirii ca urmare a aplicării unor 
soluții de reabilitare și modernizare 
energetică. Prețul pentru eliberarea unui 
certificat energetic variază, în funcție de 
suprafața clădirii, între unu și patru euro pe 
metru pătrat.

Alexandru R. David

Conso.ro


Comunitate Lumea
PROIECTELE DE INFRASTRUCTURA DIN DENSUȘ

Activitatea din administrația publică 
locală se confruntă tot măi mult cu criza 
actuală de care este profund afectată din 
mai toate direcțiile. îh acest sens cele mai 
afectate sunt primăriile din zonele rurale, 
nu doar din județul Hunedoara, ci chiar 
din întreaga țară. Un astfel de exemplu îl 
întâlnim și în comuna hunedoreană 
Densuș.

Un proiect de mare 
anvergură

Un proiect deosebit a fost 
depus în această vară de către 
edilii comunei Densuș, așa cu 
au făcut și reprezentanții altor 
primării. „Acest proiect, care 
a fost depus pe măsura 322 - 
„Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătățirea 
serviciilor de bază pentru 
economia și populația rurală 
și punerea în valoare a 
moștenirii rurale”, este 
deosebit, mai ales pe partea sa 
de componentă socială. Acest 
proiect cuprinde amenajarea unei locații în care 
să fie asistate un număr de 36 de persoane în 
vârstă, aflate în dificultate, amenajarea unui 
punct de informare turistică, știut fiind că 
localitatea noastră beneficiază de un potențial 
deosebit în acest sens, precum și construirea a 
două baze sportive multifuncționale, în satele 
Peștenița și Densuș. Proiectul a fost declarat 
eligibil și așteptăm soluționarea sa”, a declarat 
avocatul Sorin Dumitru Ștefoni, primarul 
comunei Densuș.

” »

Turism în Țara Hațegului
Edilii din Densuș, alături reprezentații altor 

primării din zonă care fac parte din Asociația de 
Dezvoltare Intrecomunitară (ADI) „Țara 
Hațegului” se zbat pentru înființarea unui 
infocentru în fiecare localitate. „Numai pe raza 
comunei Densuș sunt numeroase obiective 
turistice. Așa cum se știe, imaginea localității 
este strâns legată de existența monumentului 
istoric „Biserica Sfanțul Nicolae” din Densuș. 
Dar pe raza comunei mai pot fi întâlnite și alte 
obiective turistice deosebite, cum ar fi cele două 
biserici din Peșteana, respectiv cea ortodoxă, cu 
hramul „Sfântul Proroc Ilie”, și cea reformată, 
precum și mlaștina din aceeași localitate, numită 
„Tăul fără fun’d' 
movila

l”, care este un areal protejat, 
„Măgureana”, dar și un 
muzeu al satului. în

ISI ASTEAPTA FINANȚĂRILE* « r

Densuș se întinde și o parte a Parcului Național 
„Retezat”, în respectivul perimetru putând fi 
întâlnite și două specii de 
plante carnivore. Un loc important în istoria 
comunei îl ocupă și neamul Densușienilor care 
provenea dintr-o veche familie de preoți. Puține 
au fost cazurile când aceiași familie a oferit 
umanității un număr atât de mare de intelectuali 
cum au fost Vizante, Beniamin, George, Aron, 
Nicolae, Ovid, Romul Alexandru, Septimiu, 

Pompei, Eliza și Elena Densușianu. Tot prin 
ADI “Țara Hațegului” se va depune un 
proiect pe Axa “Leader”, în vederea 

înființării unei organizații non- profit, 
alături de agenți economici și persoane 
fizice, în vederea promovării și 

dezvoltării zonei”, a afirmat 
primarul Ștefoni.

învățământul se află în9
colaps

O situație deosebit de 
delicată se întâlnește la Densuș 
în sistemul educațional 
cauzată de lipsa fondurilor . 
“Sunt probleme majore cu 
plata salariilor cadrelor 

didactice. Luna trecută am putut acorda doar un . 
avans din retribuția dascălilor. în plus, trebuie să 
achităm datoriile de anul trecut față de 
constructorii care au executat reparații la 
unitățile de învățământ din comună. Bine măcar 
că nu mai trebuie executate lucrări majore a 
școli. Din fericire, nu sunt probleme cu 
materialul lemnos necesar încălzirii în sezonul 
rece a școlilor și grădinițelor care funcționează 
pe raza comunei, toate acestea beneficiind de 
instalații de încălzire centrală pe acest gen de 
combustibil. Lemnele necesare încălzirii 
unităților de 
învățământ, cât și a 
gospodăriilor 
individuale au fost 
asigurate din fondul 
Ocolului Silvic 
“Țara Hațegului”, 
care își are sediul în 
comuna noastră”, a 
spus Sorin Dumitru 
Ștefoni.

Probleme, probleme, probleme...
Și totuși problemele nu se opresc aici, ele 

continuă. Așa sdTace că o altă problemă cu care 
se confruntă, și pe bună dreptate, reprezentanții 
administrației publice locale din comuna 
Densuș este și cea a alocării fondurilor pentru 
unele lucrări deja începute, sau altele care se află 
deja în diverse stadii de finalizare. “Cea mai 

importantă dintre aceste Jjacrări este cea 
de la rețeaua de canalizare. Aceasta este 
finalizată în proporție de 82 %. Ar mai fi 
de dotat doar stațiile de epurare, urmând 
ca, după aceea, să se realizeze 
branșamentele. Dacă s-ar aloca fondurile 
necesare, în acest an lucrarea ar fi, cu 
siguranță, finalizată. Așa, însă... Cred că 
ar fi foarte bine să fie liniște la nivelele 
înalte, pentru ca noi, cei mai de jos, să 
fim lăsați să ne facem treaba. Cu toate 
acestea, din puținele fonduri proprii de

care dispunem, reușim să mai facem câteva 
lucrări, de interes comunitar. 
Astfel, în permanenta noastră atenție se află 
starea drumurilor, pe care executăm, frecvent, 
lucrări de întreținere. De asemenea, continuă 
lucrările de branșare la rețeaua de apă potabilă, 
în această primăvară, în ciuda tuturor 
problemelor financiare existente, la Densuș a 
fost finalizată o investiție deosebită, respectiv 
cea de la rețeaua de apă potabilă. în general 
sistemele de alimentare cu apă au o sursă de 
medie și mare adâncime. La noi în comună 
întâlnim un caz aparte, în care sursa de apă o 
constituie un dren de 380 de metri, care adună 
lichidul vital de pe versantul unui munte. Apa 
drenată este colectată într-un bazin și apoi 
repompată în rezervorul de înmagazinare, care 

face parte din gospodăria 
de apă, alături de stația de 
clorare, dotată cu diferite 
accesorii, și rețele de 
incintă. Rețeaua de 
distribuție parcurge 
aproape toate străzile din 
satele beneficiare ale 
lucrării. Configurația 
adoptată este de tip. 
ramificat, astfel încât să 
asigure alimentarea cu apă 

prin cișmele stradale, acestea fiind montate în 
număr de 50, și vor deservi consumatorii aflați 
pe o rază de 150 de metri”, a menționat primarul 
Sorin Dumitru Ștefoni.

Legat de rețeaua de iluminat public trebuie 
făcută precizarea că aceasta a fost extinsă în 
satele Ștei, Poieni și Peștenița.

“Pe viitor ne propunem curățirea a 250 de ha 
de pășuni comunale printr-un program derulat în 
comun cu Agenția pentru Plăți și Intervenții în 
Agricultură”, a completat Traian Bugarii, 
viceprimarul comunei Densuș.

Și în încheiere primarul comunei Densuș, 
Sorin Ștefonii a precizat "Toate investițiile 
făcute în ultima vreme în comună au fost 
finanțate din fonduri proprii". Ceea ce a 
presupus efdrturi serioase.

StejărellONESCU
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Fonduri europene pentru "moștenirea rurala" 
din General Berthelot

Chiar dacă afară era lapoviță și 
ninsoare, m-am avântat până la 
General Berthelot, pentru a vedea 
cu ce se mai confruntă edilii 
comunei în vreme de criză. 
Chiar dacă e criză, nici la sat nu se 
stă, și se pare că lucrurile merg 
destul de bine, ceea ce înseamnă 
că se mai mișcă, câte ceva.

Au fost depuse mai multe 
proiecte și se așteaptă acum 
aprobarea lor. „Am depus un 
proiect, în baza măsurii 322 - 
Renovafea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătățirea serviciilor de bază 
pentru economia și populația rurală 
și punerea în valoare a moștenirii 
rurale. Acest proiect prevede 
asfaltarea tuturor ulițelor din 
comună și va beneficia de finanțare 
din fonduri europene,

MM MM 
»n 
mi

unui program 
în cadrul căruia 
își vor pregăti 
a doua zi sub 

implementarea 
„After School”, 
elevii selectați 
lecțiile pentru
supravegherea unui cadru didactic 
calificat, vor putea servi o masă 
caldă și vor avea acces la 
calculatoare și, implicit, la rețeaua 
de Internet, precum și organizarea 
„Festivalului Berthelot”, ce va fi 
unul folcloric structurat pe două 
secțiuni, una instrumentală, iar 
cealaltă privește costumele 
populare. De asemenea, am mai 
depus încă două proiecte de această 
dată pe mediu. Primul dintre ele 
vizează introducerea rețelei de 
canalizare pluvială și 
menajeră în toate satele 
comunei, iar cel de-al 
doilea, în cadrul 
programului „Spații verzi 
în localități”, are ca 
obiectiv amenajarea unui 
parc în localitatea de 
reședință, ca o com
ponentă a bazei de 
agrement și sport”, a 
declarat Marina Huzoni, 
primarul comunei 
General Berthelot.

Deși este, femeie și 
’’primăriță”, Mariana 

Huzoni (medalion) este o mare 
microbistă, implicândp-se foarte 
mult în activitatea echipei de fotbal 
locale, Unirea General Berthelot, 
care evoluează în seria „Valea 
Streiului” a Ligii a V-a. „Sezonul 
trecut băieții au avut o comportare 
remarcabilă și sper ca și în 
acest campionat să 
obțină măcar 
aceleași rezultate 
bune. Proiectul 
pentru stadion a 
fost declarat 
eligibil și aș
teptăm acordarea 
finanțărilor”. Tot 
la capitolul 
„așteptare de 
fonduri”se află și 
lucrările pentru rețeaua 
de alimentare cu apă, care ar 

trebui să 
desfășoare 
conform pre
vederilor Ordo
nanței de Ur
gență a Gu
vernului 7 din 
2006. Aceste 
lucrări, care sunt 
prevăzute a 
cuprinde toate 
satele, mai puțin 
Crăguiș, stag
nează de 18 luni, 
de când nu s-au 

fonduri. Privitor la

se

mai acordat 
proiecte, ar fi de menționat și faptul 
că în prezent se lucrează la 
întocmirea unui studiu de 
fezabilitate pentru programul 
„Infrastructura de drumuri pentru 
exploatații agricole”, din cadrul 
măsurii 125, urmând a fi depus la 
finalizarea documentației.

Lucrări în derulare

Chiar dacă și comuna General 
Berthelot trece printr-o criză acută 
de fonduri, aici au fost finalizate 
unele investiții, iar altele se află în 
plină derulare. „în prezent s-au 
întocmit dosarele pentru acordarea . 
ajutoarelor de încălzire în sezonul 
rece către persoanele care 
beneficiază, . conform legii, de 

acest drept. Tot în această 

perioadă, atât cât timp a permis au 
continuat lucrările de decolmatare a 
râului Galbena, care se execută 
anual, în vederea prevenirii 
inundațiilor. De asemenea, au fost 
finalizate operațiunile de 
aprovizionare cu lemne a 

unităților de învățământ 
care funcționează pe 

raza comunei, toate 
acestea fiind 
reabilitate în 
decursul anului 
trecut. Totodată, 
doresc să 
menționez și 
faptul că a fost 
finalizată și 

fațada de la 
clădirea primăriei. în 

plus, cu forțe proprii și 
fonduri 3e la bugetul 
fost reabilitate toate 
de câmp”, a afirmat

cu
aulocal, 

drumurile 
Marina Huzoni.

Castelul se va transforma în 
Centru de Cercetări științifice

Din vara acestui 
cum se știe, au 
început lucrările 
de renovare la co
nacul generalului 
Henri Mathias 
Berthelot, care l-a 
donat, la trecerea 
sa în neființă, Aca
demiei Române. 
„Conacul va fi 
reabilitat și 
transformat într- 
un Centru de 
Cercetări Științifice. Academia 
Română a lansat proiectul european 
„Conservarea bio și geodiversității 
ca suport al dezvoltării durabile și al 
creșterii economice și sociale a 
zonei Țara Hațegului - Retezat”. 
Valoarea totală a proiectului este de 
2.083.377 de euro, din care 
1.579.865 de euro reprezintă 
finanțare externă, fiind realizat cu 
sprijinul unui grant din partea 
Islandei, Liechtensteinului 
Norvegiei, prin 
mecanismu 
financi

Spațiului Economic European, 
partenerii Academiei Române fiind 
Universitatea București și Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară 
(ADI) „Țara Hațegului”, instituții 
cu care mai colaborăm și pe alte 
planuri. De altfel, în viitorul 
apropiat, Universitatea București 
va construi un nou corp de clădire la 
„Centrul de formare al adulților”, 
care funcționează în

General Berthelot.
De asemenea, prin ADI „Țara 

Hațegului”, se va depune un 
proiect, pe Axa „Leader”, în 
vederea înființării unei organizații 
non-profit, alături de agenți 
economici și persoane fizice, pentru 
promovarea și dezvoltarea zonei”, a 
menționat Marina Huzoni, primarul 
comunei General Berthelot.

Stejărellonescu
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Eveniment Lumea
---------- ae azi

eu aleg, tu votezi, ei... "culege"
... trăia, înainte de Tranziție, în Deva 

anilor când agricultura românească producea 
... ceva mai mult decât consuma poporul 
(încă nu era - privată).

Chiar dacă fusese pensionat, și purta 
haine ... civile (rezultate din modificarea 
uniformei) cei care-1 știam, continuam să-1 
numim Maioru' Dan.

în anii aceia, la sfârșitul toamnelor sub 
denumirea, de “Sărbătoarea Recoltei” - se 
organizau, în maniera epocii, târguri cu ... de 
toate.

în piețele Țării, piramide impresionante 
edificate, de decoratori calificați, din legume 
și fructe ... neimportate serveau drept ... 
soclu imaginii zâmbitoare a 
.. .’’conducătorului iubit”.

în preziua unei astfel de sărbători, când în 
piața mare a Devei - o echipă căuta poziție 
potrivită Portretului ...’’îndrumată și 
controlată de un tov cu muncă de 
răspundere”, apare, la fața locului, trupul 
condus de ... ce mai rămăsese din mintea 
fostului ofițer.

Agitația din juru-i, sau careva 
componentă a ei, îi declanșază un ... neștiut 
“resort” al creierului bolnav și, acoperind 
larma pieții ordonă:
-Dă-ljos!

... se face liniște.
Cei cu Portretul încremenesc.
Figurile celor care nu-1 știu - se apropie de 
proporțiile căpățânii omulețului Iu* Gopo.
Iritat, de pasivitatea celor vizați repetă 
comanda.

Liniștea, mormântală, prinde a fi ritmată 
de ... încălțări cu potcoave.
Maioru' Dan observă milițianu' și... face față 
situației:

- Dă-ljos, mă!... să-1 pup.
Se vede că ... e cu putință să fi nebun, fără a 

fi și prost.
Am motive- să cred că și reciproca e 

adevărată.

... care n-au, sau n-avem, scuza nebuniei, 
fac/facem față (care cum poate), cotidian, 
consecințelor unor opțiuni de tip vox populi 
exprimate periodic, ordinar sau extraordinar 
- după capul chematului să-și dea cu părerea, 
sau ... conform sugestiei unor “băieți 
deștepți”.

... contribuie/contribuim, de două 
decenii, cu ponderea categoriei, la maniera 
tranziției noastre, libere, spre biblica ... 
“lume mai bună”. Sau spre ... unde vom 
nimeri, până una-alta, conduși - “cum vrea 
mușchi lor” - de inși, cu ... imunitate, 
adaptați la schimbare.

Maioru' Dan ... n-a mai tranzitat. S-a 
mutat între amintirile celor care l-au știut. Tot 
mai puțini, cu fiecare toamnă.
S-au ... dus și sărbătorile recoltelor. Mix-ul 
acela de festivism politic și produse, 
românești, de calitate, unele. La preț ... 
accesibil, toate.

Am rămas cu “moșteniri” revendicabile, 
cu politica fără festivism și... aproape, fără 
produse românești.
... suntem ... piață europeană. Cu criză 
mondială, cu partide care alternează la ... 
“pită și cuțit”, cu șomeri (asistați și ne ...) cu 
greva bugetarilor (și a altora), cu datorie 
națională angajați de aleși competenți, prin 
efectul Legii, în numele ... statului, de drept, 
și al urmașilor urmașilor noștri (moștenire ... 
cu acte în regulă - în loc de ... grija 
administrării resurselor), cu reforma 
învățământului, cu...

Era, în manualul de Istoria Literaturii 
Române al multor generații de liceeni, un 
exemplu de acrostih:

La noi e putred mărul! ... a spus, demult, 
poetul.

A spus - cu disperare. Și a murit... nebun.

Oare, B.R Hașdeu o mai fi încăput în ... 
istoriile alternative ?!?

Pătru DănilăORĂȘANU

PROVIDENT - O companie mare 
pentru împrumuturi mici

în viața de zi cu zi, dar mai ales în 
momentele dificile pe plan personal sau 
câteodată, și mai grav, la scară 
macroeconomică, este bine de știut că 
există parftneri de încredere, care pot 
întinde o mână de ajutor. Este astfel și 
cazul PROVIDENT, grup financiar 
britanic prezent și pe piața românească, 
iar din 2008, inclusiv în j udețul Hunedoara 
unde beneficiază deja de peste 6.000 de 
clienți. La o activitate susținută și de 
anvergură, desigur că era nevoie și de un 
sediu pe măsură, în care clienții dar și 
angajații în egală măsură, să se simtă mai 
mult decât confortabil, - „englezește”!

De curând, grupul financiar 
PROVIDENT dispune în Deva, la intrarea 
din B-dul Kogălniceanu pe Strada Cernei, 
de o ultramodern dotată clădire pregătită 
„la cheie” pentru mediuf de afaceri. 
Inaugurarea sediului companiei s-a înscris 
în seria evenimentelor notabile la înalt 
nivel, din moment ce chiar Excelența Sa 
Robin Barnett, Ambasadorul Marii 
Britanii la București, a fost „părtaș” Ia 
tăierea panglicii. Ocazie cu care, domnia 
sa a opinat că „Grupul PROVIDENT este 
un bun exemplu de atragere și gestionare a 
investițiilor britanice în mediul de afaceri 
românesc și, iată, în acela hunedorean. 
Făcând parte dintre cele mai bine de 4.000 
de investiții britanice în România, 
activitatea PROVIDENT nu este una 
oarecare, ci efectiv oferă într-o perioadă 
economică dificilă, în momente de criză, 
soluții pentru clienții săi, ajutându-i să-și 
gestioneze bugetul familial.”

La rândul său. Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, Mircea loan Moloț, 
s-a arătat plăcut impresionat de faptul că 
„Se îmbogățește vizibil colecția de panglici 
inaugurale tăiate, prin venirea de firme 
importante, fiind de dorit ca 
PROVIDENT să nu fie singura firmă de 

„Taina” și tainul creditelor
NEperformante

asemenea talie în județul Hunedoara. Este 
primul pas, dar sperăm că nu ultimul și cel 
mai important pentru investițiile britanice 
în România”, a conchis M. I. Moloț.

Cât despre latura practică a 
serviciilor oferite de către PROVIDENT, 
Directorul General al companiei, Russel 
Johnson, a notat faptul că acest grup 
financiar „Oferă în primul rând un 
serviciu unic în România, prin aceea că nu 
doar împrumută bani, ci acest lucru se 
întâmplă la domiciliul clientului, ca de 
altfel și încasarea ratelor aferente 
împrumutului. Astfel, chiar din primul an 
de activitate, consultanții PROVIDENT 
din România au efectuat în aceste scopuri, 
peste 8 milioane de vizite la domiciliul 
cliențilorl”. în ceea ce ne privește, dorim 
companiei PROVIDENT la mai mult și... 
„Lamulțiani!”.
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:
audit financiar-contabil <
audit asupra conformității 
planuri de afaceri 
studii de fezabilitate
documentații pentru finanțări externe 
expertiză contabilă 
consultanță economico-financiară 
evaluări

• consultanță fiscală
• fuziuni, divizări
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Administratori

Deli-Maria ALIC 
economist, expert contabil, 
auditor financiar, evaluator, 

practician în insolvențâ, 

consultant fiscal

loan PARALESCU 
economist, expert contabil, 

auditor finandar, evaluator, 

practician in insolvențâ

QUANTUM EXPERT
J20/40/2000
C.U.I.: RO 126 00149
Deva, sir. Mărăști, bl. 03, 
ap.44, parter
Tel/fax: 0254- 231680 - 
Mobil: 0730- 009907; 
0730-009901

Despre cum să faci credite în stânga și- 
ndreapta te-nvață toate reclamele tv, mai greu 
e atunci când ajungi cu mâna-ntinsă la ghișeu. 
Sau, și mai grav, în fiștece birou obscur, în fața 
unui nene bine-intenționat până la proba 
contrarie.

Deunăzi, cu necazuri pe cap destule, cu o 
pensie de boală și una de handicap, Filimon 
Mirela, din Deva, a făcut turul instituțiilor 
financiare bancare și non-bancare. Cum- 
necum, mrejele au prins-o la SC OMEGA 
TOP IFN SRL, din Deva, B-dul Decebal, Bl. 
B, parter, unde nenea bine-intenționat se 
cheamă a fi Pitar Romolos-Ștefan, ca 
administrator.

Aici, lucrurile stau aparent ca prin alte 
părți: trei giranți, venit propriu și gata, batem 
palma. însă, neavând venit, altul decât cele 
două pensii, d-na Filimon Mirela face ce face 
și pune ca și chezășie una dintre cele două 
pensii. Nu însă doar la modul cum că există și 
prin contract se pot face rețineri după caz. Ci, 
prin transferul dreptului de ridicare și 
folosință, pe o perioadă de 18 luni, prin 
procură notarială, pe numele... 
administratorului Pităr Romolos-Ștefan. Ce-j 
drept, nu s-a ajuns într-o postură de ordin 
penal, pentru că pensia luată în calcul ca venit 
era aceea de boală, nu de handicap...

Ulterior, între Filimon Mirela și SC 
OMEGA TOP IFN SRL a intervenit un 
Contract de credit pentru nevoi personale, la 
care însă împrumutata nu a avut acces spre a-1 
lectura, nicidecum de a intra în posesia unui 
exemplar în original, așa cum prevede legea.. 
Ea a semnat pe ultima pagină, alături de 
giranți, neștiind însă ce semnează!

Din fericire, lucrurile au decurs mai departe 
bine, Filimon Mirela a împrumutat 30 de 
milioane de lei vechi, și-a achitat regulat 
ratele, iar când a ajuns la jumătatea 
termenului contractual, chiar a retumat suma 
rămasă toată odată. La care, administratorul 
Pitar Romolos-Ștefan ia la cunoștință punând

pe verso-ul „Planului de rambursare” 
ștampila aparținând... SC POLAR 
ELECTRO SRL Deva. Pesemne c-o fi având 
ceva de-mpărțit instituția financiară SC 
OMEGA TOP FIN SRL cu niscaiva urși 
polari electrocutați !? Sau banii returnați mai 
devreme au fost rulați până la termenul 
scadent de către administrator, după cum a 
vrut mușchii lui...

La un an după isprăvirea poveștii de mai 
sus, Filimon Mirela, ca o veche clientă mai 
mult decât, chiar „excesiv” de credibilă, 
merge din nou la dl. Pitar Romolos-Ștefan, 
pentru un nou împrumut. Tot așa, cu trei 
giranți, cu venit drept pensia de boală, dar de 
data asta fără procură specială, pentru că, 
vezi, Doamne, între timp finanțatorul s-a 
lămurit de buna-credință... Și de astă dată, 
Filimon Mirela avea nevoi de 30 de milioane 
de lei vechi, și chiar s-a înțeles astfel cu 
administratorul firmei, de față cu giranții, 
alături de care a semnat... tot pe ultima pagină 
a Contractului de credit pentru nevoi 
personale, însă tot după modelul: restul de 
contract e „top secret”. Iar, la momentul la 
care Filimon Mireia a mers să-și ridice banii, 
a constatat cu stupoare că era vorba doar de... 
20 de milioane de lei vechi. Explicația: 
niciuna; ci doar promisiunea fermă că restul 
de 10 milioane îi va primi mai târziu. Abia 
atunci când, după nenumărate insistențe și 
plecăciuni, Filimon Mirela a intrat în posesia 
unui exemplar (copie n.n.) după contract, a 
văzut negru pe alb că suma împrumutată era 
„bătută-n cuie” 20, și nu 30 de milioane de lei 
vechi, diferența promisă urmând să o 
primească... „la paștele cai lor”.

Drept pentru care, am .vrut cu tot 
dinadinsul să vă arătăm cum se pot face 
credite... NEperformante; după formula: 
reclama, sufletul afacerii, punem punct 
acestei observații de viață capitalist-sălbatică.

DANIEL MARIAN
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Ilia - una dintre cele mai importante comune 
ale județului Hunedoara

Valea Mureșului, cu istoria ei, cu 
obiceiurile și datinile ei, nepieritoare. 
Râul Mureș, altădată numit Maris, a 
fost apa zeului Zamolxis. Pe vatra 
Comunei Ilia, mai ființează un număr 
de -opt sate: Bacea, Brâznic, Bretea 
Mureșană, Cuieș, Dumbrăvița, 
Săcămaș, Sârbi și Valea Lungă, fiecare 
având legende și povești proprii, care 
mai de care mai savuroase și 
misterioase. Așezarea Ilia datează în 
documente din anul 1266, dar despre 
existența sa se vorbește din timpuri 
mult mai străvechi, culminând cu 
epoca dacică. Faptul că a fost foarte 
mulți ani cu rang de Plasă, având în 
subordinea sa un număr de 46 de sate, 
acest lucru întâmplându-se din anul 
1808, că fost o vreme Pretură și vreme 
de câțiva ani Raion, ei bine, numai 
pentru aceste atribute, poate fi 
încadrată între comunele importante 
ale județului nostru. Locuitorii Iliei 
consideră că localitatea lor este un mic 
orășel și poate, de aceea, când pornesc 
de acasă spun ceea ce cred : „mergem 

până-n oraș". Edificii 
importante: case 
modeme, blocuri cu mai 
bine de 150 de 
apartamente, două case 
parohiale, un castel 
Gabriel Bethlen 
construit în anul 156o, un 
conac, numit altădată 
Conacul dimineților 
liniștite, edificii de 
interes public: 
Administrația 
Financiară, Urgența 
(spital), Ocolul Silvic, 
Grup de Pompieri,
Liceu, important „nod” de Cale ferată, 
care, toate, dau aspect de mic centru 
urban. Și, să nu uităm de moderna sală 
de sport, de stadionul cu tribună (care 
va fi reamenajat) căminul cultural, 
popicăria și alte săli de fittnes, un 
market și o serie de magazine de unde 
locuitorii se pot aproviziona cu cele 
trebuincioase. Dar, să pornim la drum 
pe străzile Iliei și să vedem ultimele 

noutăți, mai bine zis 
realizările primarului 
Marius Gabriel Omotă, 
care este la destinele 
comunei din anul 2004 și 
împreună cu consilierii 
din cele două legislaturi, 
a schimbat cu totul fața 
localității Ilia și a satelor 
ce-i aparțin. 
Undeva la capătul străzii 
Horia, în marginea 
țarinei vedem activitatea 
celor ce lucrează la noua 
Stație de epurare pentru 
care s-a aprobat suma de

31 de miliarde, este construcția de mult 
visată de localnici, care, iată acum are 
sorți de a se realiza. Ajungem pe o altă 
stradă, cea a Bradului, care a fost 
recent asfaltată, iar la intrare ne este dat 
să întâlnim și un mic părculeț de joacă 
pentru copii, dotat cu hinte, 
balansoare, bănci. De fapt, când este 
vorba despre locurile de agrement 
pentru copii și cei vârstnici, Ilia nu 
duce deloc lipsă, fiindcă, în plin centru 
se mai află un loc dotat cu hinte, 
luicuri, balansoare, bănci și o căsuță 
ca-n povești. Centrul Iliei este în 
atenția edililor și lucrările au și 
început, prin executarea de lucrări în 
fața căminului cultural, a magazinului 
de mobilă și din fața localului de 
primărie. în anul 2010, centrul 
comunei Ilia va arăta deosebit așa cum 
îi stă bine unei localități cu rang de 
comună și unor oameni buni gospodari 
și preocupați să facă condiții cât mai 
adecvate pentru locuitorii lor. Nici 
satele comunei nu au fost uitate, astfel, 
la Căminul Cultural din Bretea 

Mureșană s-au amenajat două noi 
grupuri sanitare, la Bacea s-a asfaltat 
strada principală, care se întinde pe mai 
mulți kilometri. în satul Brâznic se va 
introduce pentru localnicii de aici apa 
potabilă. în Comuna Ilia se poate vorbi 
de o bună activitate culturală, anual 
sărbătorindu-se Zilele Comunei, 
Festivalul „Mureș, pe marginea ta", 
Festivalul „Obiceiuri și datini de 
Crăciun”, spectacole ale Ansamblului 
folcloric.

însoțim acest reportaj, scris într- 
o zi mohorâtă de toamnă, care se 
rostogolește spre anotimpul de iarnă, 
cu câteva fotografii ce ilustrează o 
parte din multele .realizări ale 
Consiliului Local și ale primarului 
Marius Gabriel Omotă.

MIRON ȚIC

PUBLICAȚIE DE 
ANALIZĂ ȘI 
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Director General 
Daniel MARIȘ 

0766.559.627

Scurtă și sinceră istorie a unor zile de neuitat!
(Urmare din pag. 4)

Linotipiștii au luat textele la cules, zincografii fotografiile 
și noul nume al ziarului desenat în tuș, paginatorii aveau 
pregătite shifurile, adică formele de paginare, revoluționarii 
și "nașul" Călin Cordea erau acolo, înarmați, pentru a veghea 
apariția primului ziar liber la Deva. Pe care dimineața, la 
ieșirea primelor numere din rotativă, zincografa Ana Banciu, 
interpreta de muzica populară cunoscută azi ca Ana 
Almășanca, La sărutat cu lacrimi în ochi...

Vreo 15 ani, în fiecare an, fără excepție, înjurai datei de 
23 decembrie, ziarul Cuvântul Liber, prin condeiele 
diferiților săi redactori, a marcat - firesc, dacă ar fi făcut-o 
corect și loial - aniversarea existenței sale. Dar, timp de 15 
ani, autorii evocărilor, vreo 20, că-n primii ani se scriau două- 
trei asemenea evocări sentimentalo-eroice, autorii lor ori au 
ocolit adevărul despre acea zi, despre cei care au făcut efectiv 
și exclusiv primul număr al ziarului, ori au deturnat adevărul 
în favoarea lor. în două cuvinte: au mințit!!! Ba mai mult. 
Nici unul dintre cei care au făcut primul ziar, care l-au 
botezat, l-au scris, l-au editat și au vegheat la apariția lui, cu 
excepția lui Gheorghe Pavel, Dumnezeu să-l odihnească pe 
marele ziarist care a fost, nu a avut șansa să scrie, dar nici 
măcar să i se ceară vreo declarație, o amintire despre acea zi 
specială de 22 decembrie, în care s-a născut Cuvântul Liber. 
Dimpotrivă. Toate meritele ce li se cuveneau realizatorilor 
primului ziar au fost confiscate de către cei care, timp de 15 
ani, n-au spus adevărul, și-au asumat meritele altora! Pentru 
că, de rușinea lor și a celor dragi lor mă feresc cu jenă, am să 
amintesc aici doar numele celor care^au realizat primul 

număr al Cuvântului Liber, apărut la 23 decembriel989. 
Deci: Gheorghe Pavel, autorul editorialului "Libertate și 
Adevăr", Marin Negoiță, Doamne odihnește-1, a scris 
reportajul de la mitingul din fața Palatului Culturii, Nicu 
Gheorghiu, autorul pozelor, secretarele-dactilografe 
Cornelia Holinschi și .Liliana Secară, trecută și ea la cele 
veșnice, care au preluat primele scrisori libere de la cititori, 
corectoarele Mia Trufaș și Natalia Vasiu, subsemnatul, 
autorul însemnării "Măria Sa, Poporal" și secretar de 
redacție, apoi toți tipografii în viață la acea dată. Nota bene: 
EI, tipografii, au fost toți acolo, atunci!! Ziariștii - NU!!

Cuvântul Liber a rămas, timp de 15 ani, Primul Document 
scris că la Deva, ca și în țară, s-a întâmplat ceva miraculos, că 
niște oameni au înțeles că se petrec lucruri radicale, și-au 
asumat răspunderea împlinirii lor, fără ezitare, deși era 
riscant, periculos, au crezut, au îndrăznit. Alții, nu! Dar au 
revenit după ce lucrurile s-au liniștit. Nu le-am pomenit 
numele aici. Se știu ei și ai lor. După 15 ani, aceiași au vândut, 
la propriu, ziarul altui editor. Au rămas uitați, dar bogați... Ca 
un blestem, după ce și-a pierdut numele, urmașul Cuvântului 
Liber a dispărut și el din presa deveană!

*
P.S. A doua zi după împușcarea lui Ceaușescu, noi, cei 

care am făcut primul ziar, ca niște buni români - și tâmpiți - 
am înfăptuit hotărârea Comitetului județean de Partid și l-am 
schimbat pe Tiberiu Istrate, decedat și el între timp, cu 
Dumitra Gheonea, ultimul ziarist devean membra al unui 
comitet județean al PCR! De aici seria evocărilor mincinoase 
timp de 15 ani?? Poate că da!...
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... a fost salonul editurilor
Al zecelea organizat de 

Biblioteca județeană. In municipiul 
de sub Cetate - centru administrativ 
al județului Hunedoara.

... în foaierul Casei de Cultură 
- urma arhitectului Florea, și a ... 
altora - om și oameni ai altui timp, atât 
de ... altfel, decât cei care au ... 
’’restaurat” și încă “restaurează” 
clădirea fostului teatru de estradă 
devean.

Stau mărturie urmele lor!!!... 
una fiind Casa de Cultură 
componentă a patrimoniului moștenit 
de locuitorii Devei începutului de 
mileniu al treilea edificiu 
monumental care, în pofida 
administrației în condițiile alternanței 
la putere, nu a ajuns, încă, “monument 
istoric ”,

De câțiva ani la anume date - 
în foaierul Casei de Cultură, se 
exprimă ... cultura de piață: cererea, 
cui are nevoie de ... ceva articole 
noinouțe, și oferta câtorva temerari, 
concurenți ai magazinelor cu 
tranzitate bunuri second hand.

Pe parcursul a trei zile, la 
începutul ultimei decade a lunii 
Octombrie, în al douăzecilea an al 

României de piață, au prins rând, la 
tarabele improvizate în foaier, alți 
temerari: mărunți creatori de carte din 
județul nostru, din Țară, sau de 
dincolo de granițele ei - câțiva ... 
entuziaști, care încearcă să trăiască 
acoperind cu ce au și știu, cât și cum 
pot ... nișe ale segmentului de piață 
scăpate ... marilor domeniului.

Le-au stat alături parteneri ai 
lor: oameni care ... au scris, unii ... 
șocați de Libertate, alții ademeniți de 
ideea că ... acel ceva, pe care-1 au de 
spus cu câte motive și mijloace au 
putut aduna, din ce au trăit, pentru a 
dovedi respect limbii române ar putea 
interesa pe .... cineva. Printre ei, 
gratulat cu apelativul “maestre” (de ... 
foști, împreună cu care “se respectă” 
... cu ceva “tărie” înghițită, ca-n piață, 
”la botu1 calului”) un ins din ariergarda 
ălora cu “limba de lemn” - fost ... 
“ostaș de nădejde al Partidului” 
...“revopsit”, fără meșteșug, peregrin 
prin găști care pomenesc de doctrine 
când cred că... dă bine - sugerează, cât 
poate, postura de membu erect.

A fost și public. Au venit - mai 
ales ... “săvadă”, câțiva curioși, da’ nu 
cine știe ce: pensionari (dintre cei 
“abonați” la băncile din preajma

Calului, sau plimbăreți - mai de 
departe), gospodine ... în trecere și 
elevi, aduși... “cu școala”.

Unii, au avut noroc! ... au 
scăpat discursuri improvizate de 
persoane titrate, dedate să gândească, 
profund, și să marcheze efortul cu 
ăăăăă-uri... edificatoare.

Alții, au avut ghinion! ...nus- 
au putut bucura de cele câteva minute 
când, un frate din Ungaria, fără să facă 
paradă de ... titluri, a oferit un model 
de utilizare elegantă și eficientă a 
limbii române.

Persoane ... solicitate, de 
evenimenteevenimente, inși din mass 
media locală, au trecut, meteoric, pe 
lângă mesele acoperite de produsele 
eforturilor unor echipe ...

Cum să faci ... știre dintr-un, 
banal, fapt de comerț... cu carte?

... posibilă capsulă a 
timpului. Când nu e ... mormânt de 
cuvinte.

Cum să faci față concurenței 
unui canal (TV, cu acoperire 
națională) care revarsă, pe “sticla” 
românilor ...’’care este”, “bombe” 
despre chiloții Ioanei ... nu știu 
cum?!

Pe cine poate interesa în 
contextul tranziției națiunilor prin 

criza datorată ... conjuncturilor 
astrale, de bună seamă gestul unui 
oarecare, care oferă... o carte?

Pentru lansări de carte, 
organizatorii au pregătit Sala Mică. 
Cu două sute de locuri, confortabile. 
Și sonorizare...

Cine poate aduna atâtea 
neamuri, și prieteni - receptivi și 
disponibili în zile de lucru, la ora 
10.00???

Ce să-i faci?!
N-ai ce-i face!
Oare, așa să fie ???

Poate-o fi ... mai de bon ton, 
cel de-al XI-lea salon.

Patru Dănilă ORAȘANU

Scriitori huneboreni
Cultura hunedoreană la ceas de 
sărbătoare

începând din acest an, Biblioteca județeană “Ovid 
Densușianu” din Deva sărbătorește scriitorii 
hunedoreni, organizând întâlniri ale acestora cu elevii 
din liceele devene, și nu numai ci și cu iubitorii de 
literatură.

Unul dintre sărbătoriți este și scriitorul hațegan Radu 
Igna, la cei 75 de ani pe care i-a împlinit.

Acesta s-a născut în 1934 în localitatea Glodghilești 
din jud. Hunedoara și a debutat în 1986 în revista 
Orizont din Timișoara, iar editorial în anul 2000 cu 
"Armonia snack- bar". Până în prezent a editat 7 cărți și 
a colaborat cu reviste literare din țară și străinătate. în 
2004 a primit premiul Uniunii scriitorilor, filiala Sibiu, 
în cărțile editate întâlnim proză scurtă, note de călătorie 
sau roman.. Radu Igna, este un marcant scriitor 
hunedorean, iar inițiativa noii conduceri a prestigioasei 
instituții devene, prin directorul Sebastian Bara, una ' 
salutară, având în vedere conul de umbră în care cultura 
se zbate în ultimii ani.

Silvia Beldiman în “PUSTA
Ce este, "Pusta"? Nimic altceva decât cea dea doua 

carte a Silviei Beldiman, din Orăștie.
După ce anul trecut a editat prima carte “Lucarna” în 

care își evocă copilăria și adolescența scriitoarea a 
continuat în acest an cu cea dea doua apariție editorială 
“Pusta”. Profesoară fiind are un har desăvârșit al 
povestirii și narațiunii. Găsim în cartea Silviei 
Beldiman, o viață de om, trăirile Măriei, școala, 
dragostea, iubirea. O carte care merită citită, creatoare 
de atmosferă și o autentică frescă a unor vremi demult 
apuse.

Mihaela Păunescu

Toboșarul satuluir

Fănică Gheorghe a fost toboșarul satului meu. îl 
țin minte ca pe un cal breaz, cum își atârna toba în 
piept și pleca în lungul ulițelor, pentru a anunța 
poruncile primarului sau lucrările agricole ce 
trebuiau efectuate. Acest lucru însemna pentru 
Fănică, o mare mândrie și o mare responsabilitate, 
față de consătenii săi. Se oprea în mai multe puncte 
ale ulițelor și prin bătutul tobei, scotea oamenii la 
porți, după care, începea strigarea cu poruncile 
primarului sau cu lucrările de sezon. Acest lucru se 
petrecea pe vremea când, încă nu apăruseră stațiile de 
radioamplificare la sate. Țin minte că, la fiecare 
început de lună se comunicau lucrările de sezon. în 
luna lui Gerar, la început de an, se insista pe repararea 
uneltelor agricole, împletirea de rogojini și coșuri de 
nuiele, căratul gunoiului de la animale în țarini, 
curățirea pomilor de uscături, iar la sfârșitul lunii, pe 
pregătirea paturilor de gunoi pentru răsadnițe. In 
luna lui Făurar se comunicau alte lucrări importante: 
împrăștierea gunoiului de grajd, ca la dezgheț zeama 
acestuia să intre în pământ, pe vreme bună să se are 
pentru ovăz și orz. Sădituî pomilor și semănatul 
salatei și al spanacului, erau alte lucrări ale acestei 
luni. Venea vremea lui Mărțișor și toboșarul vestea 
alte lucrări: semănatul grâului de primăvara, al 
ovăzului și orzului, tăiatul viei și sădirea pătlăgelelor 
și a vinetelor, castraveților, pepenilor și a cimbrului. 
Văruitul pomilor era și acesta un sfat bun. în luna lui 
Prier se anunțau alte sfaturi practice: plivitul 
semănăturilor de buruieni, plantatul cartofilor și 
semănatul porumbului, al florii soarelui, săditul 
tutunului când are 5-6 frunze, plivirea straturilor, 
scoaterea oilor la pășune, sădirea florilor în 
grădinuțele caselor. Florar, luna cu cele mai multe 
flori, aducea alte sfaturi prețioase: începerea 
prășitului porumbului, cositul lucernei întâia oară, 
ferirea viei și a pomilor de brumă prin aprinderea 
paielor umede, curățitul pomilor de omizi, ducerea 
vitelor la pășune. în Cireșar se anunțau alte sfaturi 
pentru agricultori: cositul trifoiului și al fânului, 
săpatul viei a doua oară, stârpirea gândacilor și 
ajutorul roiurilor slabe de albine, pregătirea 
secerișului cerealelor, asistarea la examenul copiilor, 
că de mare folos este școala... Și când se intra în luna 
lui Cuptor, în arșița verii, se sfătuiau agricultorii cu 
urgentarea secerișului cerealelor, cu cositul trifoiului 
și îucemei înainte de a-i înnegri floarea, pentru a nu 
se scutura. Dacă era secetă se udau legumele seara și 

dimineața, se propteau pomii fructiferi, se opreau 
stupii de la roi, stropitul viei cât mai des, dacă sunt 
ploi calde și repezi. Și nu pot uita o poruncă a acelor 
veri: Nu uita să-ți achiți îndatoririle față de Patrie, 
predând organelor Statului partea ce i se cuvine 
(cota) din rodul pământului. Măsălar, luna lui 
August, pentru toboșarul Fănică era cea mai ușoară, 
având puține sfaturi de comunicat: altoirea în ochi, 
începerea arăturilor pentru toamnă, îndepărtarea 
mioarelor de la miei și tunderea mieilor. Răpciune 
sau luna septembrie începea cu mai multe sfaturi 
destul de importante: se începea culegerea poamelor 
și așezarea lor cu grijă, fără să fie zdrobite. Rărirea 
frunzei de la pomii tineri și începerea adunatului 
nutrețului pentru vite pentru perioada de iarnă. Se 
scot cartofii și se taie varza. Se recoltează tutunul. 
Stupina se pregătește de iernat. Se seamănă ridichi și 
se plantează căpșunile. Brumărel, adică octombrie 
avea câteva sfaturi, între care: scoaterea 
rădăcinoaselor, curățatul pomilor de uscături, 
recoltarea porumbului, scoaterea mierii din stupi, 
oblojirea stupilor de frig și îngrășarea gâștelor și 
rațelor, se recoltează sfecla și se cosește otava și se 
completează proviziile pentru iarnă. Luna lui 
Brumar vine cu câteva sfaturi în ce privește gunoirea 
împrejurul pomilor, punerea verzei la murat și 
scoaterea poamelor putrede dintre cele bune. Și iată- 
ne ajunși în luna decembrie, Indrea și recomandările 
se rezumau la: afumarea cu pucioasă a pivniței dacă 
miroase a mucegai, când va fi gerul mare se astupă 
ferestrele pivniței și ale grajdului. Nu se dă apă rece 
la animale, se dau găinilor coji de cartofi fierte, 
amestecate cu tărâțe, ca să facă ouă toată iama. Nea 
Fănică Gheorghe a fost toboșarul satului, cum altul 
nu a mai fost. A bătut toba și a anunțat când vine 
perceptorul să încaseze dările. Și când vine caravana 
cinematografică cu filmele indiene, când vine circul 
și comedieșii. Cu o zi înainte de a trece în lumea celor 
drepți, nea Fănică mi-a zis că are să-mi spună ceva 
foarte important despre un securist pe care l-a adus la 
părinții mei, să înnopteze în mai multe rânduri. N-a 
mai apucat, a doua zi a trecut în lumea celor drepți. 
Dar am avut noroc. După mai mulți ani, întâlnindu-1 
pe securist, care mi-a povestit amănunțit totul. Și-a 
descărcat sufletul și a doua zi, a trecut și acesta în 
lumea celor drepți. Dumnezeu să-i odihnească în 
pace!

Miron Țic
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P.N.L.- ÎNTRE TENTAȚIA STÂNGII Șl CEA A 
UNIFICĂRII DREPTEI ROMÂNEȘTI

I1!1! 
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PNL. Din nou un partid care poate 
înregistra o nouă sciziune. Un răboj al 
orgoliilor permanente a dus la confruntări, 
alianțe de conjunctură, absorții ori fuziuni, 
cu demisii și excluderi. Dictate de-a valma. 
Și reprimiri ale fiilor rătăcitori. Toți, cei 
care au lovit cât și cei ce au primit, au 
proclamat reforma, renașterea 
adevăraților liberali ori întoarcerea la 
adevăratul liberalism. “Cât se mai pot 
diviza liberalii? Până la individ!" glăsuia 
ing. Ionel C. Tatulea un ultim lider al 
P.N.L-C.D din Țara Hațegului.

Reluând o vorbă a maestrului av. 
Niculae Cerveni care propunea o fuziune a 
tuturor aripilor liberale “negociindchiar cu 
diavolul, dacă nu este fsn-ist” la două 
decenii de frământări constatăm că existau 
interese comune în planul liberalismului,- 
începând cu păstrarea credibilității în 
rândul electoratului mereu stabil, 
indiferent de liderii din vârf, vremelnici dar 
care ar fi putut avansa, la nivel național un 
program pentru formarea unei formule de 

s partid liberal democrat, o structură 
comună înscrierii în cadrul Consiliului 
Liberal-Democraților și Reformiștilor 
Europeni. Adică o rezultantă europeană.

. Un grup care ar fi dat greutate în structura 
politică românească ar fi contrabalansat 
grupul socialiștilor români și aliații lor 
extremiști de orice etnie ar fi fost. S-ar fi 
lucrat, cităm din col.4, alin, penultim 
“pentru a dovedi valabilitatea păstrării 
ideologiei liberale - de neînlăturat în 
economia reală a României de azi - ce va 
coagula o formă complementară de centru, 
corespondența celei liberal-democrate 
europene, nu populare și necesară a 
dezbate realitatea politică românească, a 
se putea ajunge la reținerea imperativului 
național conform conceptului modern ce 
derivă din gândirea clasicului Aurel C. 
Popovici, încă de acum o sută de ani. 
apariția studiului Statele Unite ale Austriei 
Mari - Leibnitz 1906. n.n.

SCIZIUNILE PESTE SCIZIUNI 
“MARCA” LIBERALISMULUI

Dar, să rememorăm: 2006 sciziunea 
“platformiștilor” și Stolojan - un lider creat 
de către veritabilul ideolog av. V. Stoica iar 
nu născut pe ideologie de dreapta, nu a 
rămas dator. A lovit letal. Și a continuat 
seria sciziunilor. începute în iulie 1990 
odată cu declanșarea "războiului 
generațiilor" - lupii tineri. Cei cu state 
vechi se doreau a fi ascultați în a povesti cât 
au suferit ei. Cei tineri, doreau să pună 
mâna. Pe orice iar în 1990 era pe ce, chiar 
dacă, în principiu în martie 1990 jocurile, 
în sferele de acaparare economică în 
România post ceaușistă, erau făcute. Au 
apărut nume noi: PNL-AT/aripa frântă - ce 
va adera ulterior la C.D.R. Din ea s-a frânt 
încă o aripă: N.P.L - fiii rătăcitori - 
recuperați de grupul seniorilor. în aprilie 
1992, mereu neliniștiții liberali, au 
încearcat și au teușit o primă spargere a 
CDR. Nu toți au acceptat sciziunea. Un 
grup al ilustrului av. Niculae Cerveni a 
salvat o grupare P.N.L-C.D cu care a 
anticipat - alături de Comeliu Coposu - 
alternanța la guvernarea din 1996. El, care 
venise în P.N.L din 1990, cu al său Partid 
Social Liberal, a încearcat să adune toate 
grupările liberale și a afirmat că va negocia 
chiar cu diavolul pentru unificare. în 
condițiile în care definise o platformă 
social liberală acceptase să renunțe la 
principii ce se dovedesc reale după decenii 

de frământări.
Apar pe scena politică liberală și alți 

actori: P.L iar mai apoi, cu mari plesneli 
avocațiale din nou ale pragmaticului 
.ideolog V. Stoica - se reușește înregistrarea 
unei concepții ideologice anticipative: 
Partidul Liberal Democrat Român, 
valabilitate europeană reală, inscriibilă în 
Consiliul Liberal Democraților și 
Reformatorilor Europeni, ce tocmai s-a 
născut din sciziunea platformiștilor 
europeni.

LIBERALII VECHI ȘI NOI, 
ÎNTRE STÂNGA ȘI DREAPTA

Dar să revenim la deviații ori sciziuni: 
Radu Câmpeanu și Mircea. I. Quintus nasc 
noi formule. în 1995 P.N.L-Câmpeanu și 
minusculul grup P.N.L Popovici, în 
încercarea spargerij, P.N.L-CD reușește 
fuziunea cu P.A.C în 1997, ultima formulă 
care sparge Alianța Civică și odată cu 
aceasta aruncă în derizoriu singura 
coagulare reușită a societății civile române, 
în 2000 liberalii reușesc încă o dată o 
desprindere dar și o clasare pe locul 4 din 
șapte, după P.D.S.R ce lua totul, P.D și 
Ap.R - cu ultimile formațiuni urmând a 
fuziona ulterior. Alianța cu Ap.R rămâne 
un total eșec ideologic. O idee de tandem: 
Meleșcanu/președinte și un tehnocrat în 
persoana mereu disponibilului T. 
Stolojan/prim ministru este și ea 
dinamitată, din interior. Supărat, N, 
Manolescu își ia jucăria P.A.C și pleacă 
mai mult singur. Cei rămași au continuat 
războiul: la 7 august 2000 T. Stolojan vine 
în P.N.L dar este dinamitat de M. Isărescu - 
nemuritor și congelat, valabil și azi, care 
lasă procentele să curgă spre C. Vadim 
Tudor și românii sunt nevoiți a alege din 
doi, răul cel mic. O parte dintre liberalii de 
dreapta, renunță explicit la vot, pentru 
prima dată. Grupul veșnic aflat în căutarea 
spre o nouă reconstituire a adevăratului 
partid liberal -Amedeo Lăzărescu, Ioana 
Brătianu. S. Botez, un D. T. Remes, 
Gavanescu - reușesc marea sciziune 
ducând P.N.L oficial spre o mare explozie 
de stânga. Alegerile din noiembrie 2000 
găsesc un partid, cu o conducere bicefală, 
în care un grup decide la sfârșitul anului să 
sprijine “selectiv” și semnează un 
protocol M.I. Quintus cu P.S.D-ul. 
Vrednicul de admirație av. V Stoica dă o 
lovitură de imagine în 2001 și rupe 
protocolul iar pe senior îl trimite la 
plimbare. Bătălia se duce mai departe. 
Toți, împotriva tuturor. Grupul celor 
patru: V. Stoica, C. P. Tăriceanu, C. 
Antonescu și FI. Pândele îl fac câștigător 
pe primul. PNL-ul pendulează dela 
dreapta la stânga, funcție de optica 
grupurilor de interese care finanțează 
ultimile fracțiuni. Și cărora președintele 
în funcție le face tot mai greu față, 
încercări de unificare a dreptei se 
încearcă și prin U.F.D, ce cochetează cu 
co-președinții -Vosganian și Iorgulescu
- venită împreună cu diverse forme 
precum A.R, P.A.R din C.D.R până în 
1998. în 1999 av. N. Cerveni încearcă 
sub P.L.D.R o aducere a lui V. Cataramă
- dinamitat și acesta din interiorul P.N.R 
de către omniprezentul V.Măgureanu. 
Nici această formula nu rezistă în timp.

în consecință caracteristica 
masonilor: tatăl /Amedeo și fiul / Călin 
Popescu - ambii vitregi pentru un 
liberalism eficient - pe o scară 

ideologică românească ciudată, arăta că 
nimic nu se lasă neplătit în politica 
românească. Ieri, i-au tras-o lui Stolo, azi a 
venit el și a dat la mir. Și la rupt pe fiul 
tatălui vitreg și a rupt pentru a cât - a oară 
PNL-ul!

Ce se întâmplă acum în partid? P.N.L 
- ul își are rădăcinile smulse, în mai toate 
secvențele rezumate. De asemenea, 
constatăm repetiția cu excluderile ori 
revenirile celor care au avut alte idei decât 
conducerea vremelnică aflată la cheremul 
finanțatorilor, grupuri de interese ce bagă 
banul. Apoi, perioada, de așa zisă liniște - 
96/2000 - sub conducerea relativ elegantă 
a av.V.Stoica e nereală. Conflictele dintre 
P.D și P.N.T erau prea mari pentru ca să se 
mai audă și zornăitul platoșelor liberale.

Cu certitudine, nici o conducere P.N.L 
nu a reușit să țină sub umbrelă pe toți cei 
declarați adepți ai liberalismului. Și e 
explicabil: un liberal va fi înainte de toate, 
liber și neîngrădit în exprimare. Și 
structurile de partid, divizibile până la 
individ.

VALERIU STOICA, 
“STRATEGUL” OPORTUNIST

Azi, putem spune că se întrevede o 
nouă sciziune liberală ce va fi urmată de 
alta, implacabil putând duce la scoaterea 
din scena politică românească a ultimului 
partid istoric, apărut pe 15 ianuarie 1990 
după patru decenii de “amorțire”, parte din 
C.P.U.N iar in “dumineca orbului/20 mai 
90 clasat pe locul trei după “neocomuniștii 
F.S.N” și “U.D.M.R /maghiari”. Acolo 
unde se află clasa românească, așa zis 
democratică, de dreapta. Azi P.N.T.-.ul nu 
mai e sau mai flutura stinghere însemne în 
bărci diferite, mâine P.N.L.-.ul poate fi 
divizat, desigur că nu încă “până la 
individ”. în ziua patosului câștigătorilor de 
dimineață, ilustrul strateg liberal av. V. 
Stoica își respecta profesiunea și pleda cu 
patos pentru o mare bancă în “ sala Lascar” 
a curții de Apel București. Felicitat, la 
ieșirea din sala de judecată, pentru efort și 
reușita de dimineață s-a strecurat parcă 
lăsând să se înțeleagă cum va genera un nou 
proiect liberal. Un nou proiect al 

SPCCIfll MOMENTS 
Pentru Momente cu Adevărat Speciale!

Vă oferă: 
“Nunți la cheie”, 
toate serviciile 
incluse, de la 

rezervarea 
restaurantului 

până la cadouri 
pentru invitați!!!

• Botezuri,
• Majorate,

• Inaugurări de
firme,

• Prezentări de
produse.

Pentru informații și programări vă rugăm să ne contactați de 
luni până luni, între orele 8-20, la nr de tel: 0745 167 940.’ 
E-mai:l coco_milenium3@yahoo.com

“maestrului ideilor scoase din mâneca 
iluzionistului. Un super proiect scos pe 
sest. Un nou partid liberal care să-i strângă 
pe toți liberalii neintegrați în P.D.L și pe toți 
cei care nu au loc lângă actualul sau lângă 
fostul președinte al P.N.L.

Redefinind formula europeană a 
Consiliului Liberal - Democraților 
Reformiști Europeni, apăruți tot dintr-o 
platformă de separare, revenim la textul cu 
care am început: col. 2, alin. 2, citam: “ să 
reținem, că începând cu premierul Guy 
Verhorstad, care a prezentat zilele acestea 
- 2005 - un manifest de inspirație 
federalistă, în care pledează pentru 
crearea Statelor Unite ale Europei Mari și 
că în 2006 s-au împlinit 100 de ani dela 
apariția, în limba germană, la Leipzig a 
operei fundamentale Statele Unite ale 
Austriei Mari a reputatului european Aurel 
C. Popovici, cărturar politolog de un 
remarcabil spirit iluminist și o figură de 
talie europeană, un punct de referință citat 
și azi de cercetătorii Europei Centrale - 
spre care încă mai credem că aspirăm - a 
cărui cultură enciclopedică a fost atestată 
de Iuliu Maniu, Sextil Pușcariu, Onisifor 
Ghibu, Lucian Blaga, Simion Mehedinți, 
Petre P andrea și, evident printre cei dintâi, 
de istoricul Gheorghe Brătianu - ne obligă 
să acționăm în baza continuități și 
tradițiilor românești

Dacă pe lângă tendințele 
federaliste se vor ivi și cele de coagulare a 
dreptei românești rămâne de văzut. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât, după 
pierderea alegerilor și “apropierea de 
diavolul fsn-ist”, există destule voci din 
interiorul taberei liberale având drept 
portavoce pe fostul premier C.P.Tăriceanu 
ce susțin o apropiere de marii câștigători ai 
prezidențialelor din 2009, democrat 
liberali, fie în scopul unei guvernări 
comune fie în scopul unei susțineri tacite 
din Parlament. De aici și până la o 
eventuală reunificare a dreptei românești 
mai este însă o lungă cale. Dar, să nu uităm 
că în 2015,»Traian Băsescu nu va mai fi 
președintele României. Și mai mult ca 
sigur, nici al democrat liberalilor.

TRAIAN OPRONI

• Aranjamente florale
• Decorațiuni săli

• Huse scaune
• Invitații

• Decorațiuni cu baloane
• Rezervări restaurant

• Artificii de tort
• Artificii de exterior
• înregistrări video 

Fotografii și albume foto
• Sonorizare

• Rochii de mireasă
• Cadouri invitați

mailto:coco_milenium3@yahoo.com
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Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă conducerea
Sucursalei Hidrocentrale Hațeg urează: 

colaboratorilor și salariaților, multă sănătate, 
putere de muncă și împliniri 

în anul ce va urma: 
Sărbători Fericite!

Director, 
Ing, ION DRĂGHICI

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
HUNEDOARA

Cu prilejul Crăciunului și Anului Nou 2010, conducerea 
Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara 
adresează cele mal calde urări de sănătate^fericire și ’ 
prosperitate populației asistate, medicilor, a. 
personalului sanitar și tuturor
li u n edoren Hor.

SĂRBĂTORI FERICITE! 
LA MJJLTIANI! *

-y-

Director coordonator, 
Ștefan Dumitra

Director medical, 
dr. loan Dorin Petrui

*i.a cumpăna dintre*ani, de Sfintele Sărbători ale 
^CrăciunuluTșFaîeNoulullAri20ÎOțnaface o mare 
Iplăcere sa adresam locuitorilor, comunei cele mai ■* 
alese gânduri de sanatate și fericire? prosperitate șițjpi 
înțtĂegerefpre^^
SĂRBĂTORI FERJCHEĂ.

A'MULTI JA7/W*
«MM.". ___ - - f - ...... - i

Primar^
SORIN ȘTEFONI

--r . ----------- -

FRimiU^COMl NEEDENSUȘi

SĂRBĂTORI FERICITE! 
LA MULTI ANI!

9

Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului este pentru toți 
creștinii temeiul speranțelor de mai bine!
în spiritul veghilor tradiții creștine, urez tuturor locuitorilor 

comunei GEOAGIU cât și
angajaților instituției noastre, ca 
sărbătoarea luminoasă să fie pentru 
fiecare dintre dumneavoastră prilej 
de bucurie, să vă aducă în case 
belșug, sănătate și putere de muncă.

Primar, 
SIMION MARIȘ

PRIMARIA COMUNEI PUI
/

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale 
Crăciunului și Anului Nou 2010, 
Primăria Pui urează tuturor 
locuitorilor comunei, 
personalului instituției și 
familiilor acestora 
tradiționalul „La mulți ani!’■ 
cu fericire și belșug, însoțit de 
împlinirea dorințelor de mai 
bine, de izbânzi și bucurii în 
anul care vine.

V;?

Primar,
VICTOR STOICA s <

PRIMĂRIA TOMEȘTI

Slăvitulpraznic al Nașterii Domnului 
să vă dăruiască sănătate, pace și întru toate bună

Si să se reverse asupra dumneavoastră darurile 
sale cele mai bogate!

să vă dăruiască împlinirea 
tuturor dorințelor!

Primar,
OCTAVIAN TĂMAȘ

PRIMARIA GENERAL BERTHELOT

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru ne aduce 
bucurie și pace sufletească, speranța unui an mai bun 

alături de cei dragi. Fie ca noul an să vă aducă 
în case nt&ai lumină și căldură, să aveți parte 

H de liniște și bucurii.
Săr^mori Fericite! și La mulți ani!

Primar, 
MARISA HUZONl

CMYK


