
"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XXII Nr. 1058

10 decembrie 2020
16 pagini * 1,00 leu

Altarul de varã al mãnãstirii “Sfânta Ana” din Orºova a fost
sfinþit ºi a primit drept ocrotitor pe Sfântul Sava cel sfinþit

    Aici, ierarhul a sfinþit Altarul de varã al
mãnãstirii, cãruia i-a oferit drept ocrotitor
pe Sfântul Sava cel sfinþit, prãznuit la 5
decembrie. Acest Altar a fost ridicat între
anii 1998-2000, prin osteneala ºi cheltuiala
obºtii monahale, prin contribuþia domnului
Cornel Gurbinã, pe atunci director al bãncii
Bancorex, filiala Orºova, dar ºi al domnului
Florian Rusu, fiind pictat în tehnica “frescã”,
de cãtre familia Maria ºi Grigore Popescu,
din Câmpulung Muscel în anul 2017.
   În continuare, Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Nicodim a sãvârºit Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, alãturi de Preacuviosul Pãrinte
Arhimandrit Calinic, Exarhul mãnãstirilor
mehedinþene, Preacucernicul Pãrinte Mihai
Zorilã, vicarul eparhial al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, Preacuviosul Pãrinte
Arhimandrit Gherasim, Stareþul Mãnãstirii
Topolniþa, Preacuviosul Pãrinte Protosinghel
Iacob, slujitor al Mãnãstirii Sfânta Ana ºi
Preacucernicul Pãrinte Antonie Olarean,
consilier al eparhiei mehedinþene, împreunã
cu pãrinþii arhidiaconi Mircea Pãdureanu ºi
Constantin Gama, de la Catedrala
Episcopalã din Drobeta-Turnu Severin.

Sâmbãtã, 5 decembrie 2020, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei s-a aflat în mijlocul obºtii monahale de la
Mãnãstirea “Sfânta Ana”, din municipiul Orºova, judeþul Mehedinþi.

   La comuniunea liturgicã au luat parte ºi
stareþii celorlalte mãnãstiri, dar ºi consilieri
ºi protoierei din cadrul Centrului Eparhial,
rãspunsurile liturgice fiind date de cãtre
psalþi ai Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin.
   La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a oferit maicii stareþe
Iustina Popovici o cruce pectoralã, lucratã
la Atelierele Patriarhiei Române, în semn
de preþuire ºi recunoºtinþã pentru toatã
strãdania ºi efortul depus în cele trei
decenii de stãreþie, aici în lavra Sfintei Ana
din Orºova, iar maicilor Onufria, Ambrozia
ºi Felicia, vieþuitoare ale acestei obºti, încã
de la redeschiderea mãnãstirii, câte o
Gramatã de Recunoºtinþã, anul acesta
împlinindu-se 30 de ani de la reînfiinþarea
mãnãstirii de pe Dealul Moºului din Orºova.
   În cuvântul de învãþãturã rostit, chiriarhul
mehedinþean a prezentat viaþa ºi activitatea
Sfântului Sava cel Sfinþit, recomandând
tuturor sã respecte învãþãturile cuprinse în
Tipicul Sfântului Sava, iar în încheiere a adus
un cuvânt de mulþumire atât maicii stareþe,
cât ºi

În apropierea sãrbãtorilor de iarnã,
nimic nu e mai frumos decât a dãrui…
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Am urmãrit atent
reacþii le dupã aflarea
rezultatelor  la alegerile
parlamentare recent
încheiate. Dincolo de
intempestiva demisie a lui
Ludovic Orban din funcþia
de premier, dincolo de toate
scenariile privind viitorul
guvern, e clar cã „vedeta”
acestor alegeri nu e nici
PSD, nici PNL, nici chiar
eºecul cu totul neaºteptat al
PMP ºi Pro România, ci ascensiunea fulminantã a AUR,
intrarea în parlament a unei formaþiuni cvasinecunoscute pe
care, mai ieri, puþini ar fi pariat.
   Contrazicerile se þin lanþ, de zile întregi, pe tema AUR. Cu
toþi analiºtii noºtri politici omniprezenþi pe micul ecran de o
lunã încoace tot nu ne-am fi aºteptat la aºa ceva. În condiþiile
în care partide cu mare experienþã pe scena politicã, partide
cu structuri locale destul de bine definite au dat chix, e uimitor
cã AUR a reuºit o asemenea performanþã electoralã, mai ales
cã nu avea suportul unui lider charismatic ºi nici vreun
megatrust de presã în spate.
   Partidul lui Dan Diaconescu, meteoric, a avut aºa ceva în
spate, ascensiunea sa de moment, dar spectaculoasã, poate
fi cuantificatã într-o ecuaþie lãmuritoare. În cazul AUR e vorba
de cu totul altceva, de nimic din toate ingredientele amintite.
AUR demonstreazã elocvent cã existã în societatea noastrã
un potenþial considerabil de reactivitate criticã vizavi de
climatul general ºi mai ales vizavi de oferta politicã sã o
numim clasicã. Foarte mulþi nu se regãsesc în viziunea
politicã ofertatã de liberali, de social-democraþi, nici chiar
de USR, dar au reacþionat favorabil faþã de un partid care a
vorbit pe limba lor, a reuºit sã trezeascã anumite resorturi
emoþionale ºi de voinþã. ªi nu doar cã nu se regãsesc în
discursurile politice dominante pânã mai ieri, manifestã ºi
lehamite, ºi revoltã faþã de actuala situaþie.
   AUR, în surdinã, a reuºit sã solidarizeze o Românie neºtiutã,
nebãnuitã. Partea proastã pentru AUR vine de abia acum
încolo, când va trebui sã activeze în câmpul politicii efective,
confruntaþionale, ºi într-o vizibilitate mediaticã ce îi poate
vulnerabiliza poziþia dacã nu are voci puternice, bine
articulate. În câmpul politicii reale s-a pierdut ºi partidul lui
Dan Diaconescu, care pornise cam tot de la aceleaºi premise.
   Vom vedea ce va fi, cert este cã acum spectrul politic e
biniºor schimbat ºi biniºor cutremurat de o „prezenþã”
politicã deocamdatã imprevizibilã ºi exoticã.

România nebãnuitã
Editorial              de Sorin Vidan

Rezultatele alegerilor generale din
acest început de iarnã au reflectat atât starea
de spirit a românilor, dezamãgiþi de bâlbele
ºi erorile clasei politice conducãtoare, de
divizarea interesului naþional în grupãri ºi
grupuleþe de interese, apoi, de mãsurile
sanitare stricte ºi incomode, uneori ºi ele
cu mari erori ºi reluãri, cu contradicþii ºi
evenimente care au generat emoþie negativã
ºi revoltã precum incendiul de la secþia ATI
Piatra Neamþ, toate acestea, deci, s-au
rãsfrânt ºi se regãsesc în rezultatul votului:
pe de o parte, prezenþã scãzutã la urne, pe
de alta, un fel de... egalitate procentualã la
vârf, care pune realizarea unei majoritãþi
parlamentare în mare dificultate, de aici, o
mare ºi neodoritã slãbiciune decizionalã a
Legislativului viitor. Vina pentru asta,
desigur, nu este a poporului, ci a clasei
politice, care s-a vãzut pusã în ofsaid,
lucru care trebuie musai sã-i dea mult,
critic ºi analitic de gândit.
   Surpriza, spun unele guri de comentatori
de la vârful puterii actuale, dar ºi al analiºtilor
politici, ar fi fost intrarea Alianþei pentru
Unirea Românilor - A.U.R - în Parlament,
cu un procent confortabil ca debutant.
Surprizã, zicem noi, nu este deloc pe acest
fond al dezamãgirilor în lanþ la care a fost
supusã naþiunea românã ºi dintre graniþele
tãþii, ºi din diaspora, în ultimii ani. Reacþia
naþionalistã este una fireascã pe acest fond,
iar exemple în istorie sunt suficiente cã se fi
înþeles aprioric aceastã turnurã a lucrurilor,
a orientãrii electoratului român. Mai mult,
formaþiuni de genul acesteia, “vinovate” de
naþionalism (!?) sunt ºi în structurile politice
ale altor þãri, fie de mai aproape - Rusia,
Ungaria, Polonia - fie de mai departe -
Spania, Franþa, chiar Germania. Diferenþa
ar face-o, desigur, extremismul, de care
A.U.R se dezice chiar din platformã. Desigur,
vehemenþa acþiunilor ei în campania
electoralã, a dus la formarea ºi la excerbarea
voitã de cãtre adversarii politic, a unei opinii
îndreptate spre extremism, dar este doar o
impresie, sau doar o imagine falsificatã,
formaþiunea neînregistrând nici acte de

rãzbunare, nici distrugeri, nici
declaraþii xebofobe ori
paramilitare etc. Radicalismul
ei privind susþinerea propriilor
idealuri face parte dintr-o
strategie acceptabilã în
limitele campaniilor moderne
ºi nu numai.
   Interesant este, însã, sã privim
lucrurile în ansamblul lor

AUR-ul naþional ºi mãsura lui globalã
global, pentru cã, în definitiv, politica
româneascã trebuie sã fie analizatã ºi la
racordul cu interesele geo-politice ºi geo-
strategice mondiale sau, cel puþin, zonale.
Din aceastã perspectivã, ni s-a pãrut
incitant punctul de vedere al lui Theodor
Bucur, un român stabilit în Franþa, la Lille,
profesor de fizicã ºi deþinãtor al unei firme
de consultanþã în inteligenþa economicã,
care procedând la o analizã a situaþiei
prezenþei A.U.R în panorama generalã
politicã europeanã, în primul rând, emite
trei argumente care par sã impieteze asupra
succesului acestei formaþiuni în politica
româneascã, la contactul ei cu politica...
mare, europeanã ºi globalã pornind de la
dezideratul central al platformei electorale
ºi politice al formaþiunii, anume unirea
Republicii Moldova cu România. Iatã-le,
preluate direct din sursã: “În lumina
doctrinei acestor necunoscuþi ºi
inexperimentaþi politic, vãdit pro-
Europeanã, unirea Basarabiei cu România,
asociatã eventual cu negocierea
independenþei teritoriilor româneºti din
afara actualelor hotare naþionale ramân în
stadiu de himerã din 3 motive:
   1° cu excepþia NATO, Europa refuzã sã
se aproprie prea mult de graniþele ruºilor
decât prin þãri de sacrificiu (Polonia,
România, Bulgaria) în cazul escaladãrii
unor conflicte de bloc, favorizând doar
resursele ruseºti mânate ºi negociate cu
dibãcie prin Gazprom sau exploatând
oportunitatea unei pieþe de desfacere atât
de vaste pânã-n Orientul îndepãrtat;
   2° Europa refuzã ambiguitatea de-a se trezi
la periferiile sale cu conflicte armate ºi
enclave de refugiaþi precum în TransNistria,
Cecenia, Armenia ºi mai ales Ucraina
divizatã, cu graniþe permeabile criminalitãþii
organizate, traficului de armeºi de persoane
(precum în Turcia) venite din þãri
dezmembrate, corupte, dereglementate, dar
ºi invaziei culturale de tip islamist alimentat
prin petro-dolarii din Golf, ºi
   3° Europa refuzã un precedent de
renegociere teritorialã indiferent de
argumentele istorice prezentate, altfel ar fi
martora unor conflicte nemaipomenite
vizând independenþa în Corsica, Þara
bascilor, Nordul Italiei, Catalania, Silezia,
Irlanda de Nord, Marea Balticã, Transilvania,
Balcani.” (sursa: Theodore Bucur
t h e o d o r e . b u c u r @ g m a i l . c o m
<timpul_adevarului@yahoogroups.com>)

Argumentele sunt plauzibil formulate ºi

 Continuare în pagina 4
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PSD este lider în Mehedinþi.
Alegerile Parlamentare au dovedit
încã o datã acest lucru, în ciuda
tuturor încercãrilor disperate ale
PNL de a influenþa votul de
duminicã al mehedinþenilor prin
acþiuni mizerabile ºi chiar penale!
25.000 de oameni au fost presaþi
sã voteze în altã localitate decât cea
de domiciliu. Li s-au oferit bani ºi
au fost ameninþaþi cã ºi-ar putea
pierde locurile de muncã dacã nu
aleg PNL. Voturile de pe listele
suplimentare confirmã aceste fapte!

“Noi ne-am bazat pe votul curat
ºi am câºtigat!

Pentru încrederea pe care aþi

PSD, câºtigãtor incontestabil al alegerilor parlamentare în judeþul Mehedinþi!
acordat-o încã o datã echipei PSD,
vã mulþumesc ºi mã înclin în faþa
dumneavoastrã!

Ne onoreazã ºi ne responsabilizeazã
scorul de 41% obþinut!

Vã asigur cã vom continua
proiectele pe care le-am început ºi
vom dezvolta împreunã judeþul
Mehedinþi.

Le mulþumesc colegilor din
cadrul PSD Mehedinþi pentru
munca depusã, le mulþumesc
domnilor primari, consilieri
judeþeni ºi consilieri locali! În baza
votului de duminicã, PSD va avea
un senator ºi doi deputaþi care, am
convingerea, vor reprezenta cu

succes interesele mehedinþenilor
în Parlamentul României!”, a

declarat preºedintele PSD
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Ne aflãm la finalul unei perioade
dificile, în care conteazã victoria ºi ceea ce va
urma de azi înainte!
    Am dovedit cã PSD are cea mai puternicã
echipã în judeþul Mehedinþi ºi vã mulþumesc
pentru încredere!
   Mehedinþenii au decis cã Partidul Social
Democrat este soluþia de a pune þara pe fãgaºul

PSD a câºtigat alegerile parlamentare! Mulþumim Mehedinþi, mulþumim România!
cel bun, dupã ce Orban ºi liberalii au adus-o
în crizã ºi sanitarã ºi economicã.

#Echipa PSD Mehedinþi# este o echipã
puternicã de profesioniºti,  de oameni
competenþi care beneficiazã de un #program
de guvernare#  articulat!
   #Echipa parlamentarilor PSD Mehedinþi#
este gata sã se punã în slujba mehedinþenilor!

   PSD Mehedinþi a obþinut 41 de
procente faþã de PNL care are 35%.
Mulþumim tuturor celor care au avut
încredere în PSD!
   ªtim ce avem de fãcut pentru a
dezvol ta în continuare judeþul
Mehedinþi ºi o vom face!
   Vom repune România pe locul pe
care îl meritã din punct de vedere
economic ºi social ºi vom face
aceasta împreunã!
   Victoria de azi este victoria fiecãrui
coleg din cadrul PSD Mehedinþi!
Le mulþumesc tuturor!

   PSD a câºtigat alegerile parlamentare!
Mulþumim Mehedinþi!
Mulþumim România!

Senator Liviu Mazilu
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A trebuit sã vinã 6 decembrie
2020 ca sã aflãm ºi noi cine este
vinovat pentru tot rãul din România.
Aºa am aflat cã AUR este vinovat
pentru toate: ºi pentru faptul cã
România a ajuns o colonie ºi pentru
faptul cã timp de 30 de ani a fost
condusã de prea multe nulitãþi ºi slugi.
   AUR este vinovat ºi pentru cã nu
este apã caldã ºi cãldurã în mai toatã
þara, dar ºi pentru cã Ungaria
cumpãrã Transilvania (ºi nu numai)
bucatã cu bucatã, teren cu teren,
clãdire cu clãdire, cu largul concurs
al partidelor perindate la putere în

Alianþa pentru Unirea Românilor, principalul vinovat pentru tot rãul din România!

ultimii 30 de ani.
Liderii AUR sunt insultaþi ºi atacaþi

mizerabil iar electoratul AUR este
bajtocorit. Unii pur ºi simplu nu
concep cã niºte oameni simpli cu
activitate civicã în spate de zeci de
ani au intrat în Parlament.
   Românii au fãcut istorie! Pe 6
decembrie românii au bãgat în
Parlament un partid conservator,
patriotic, ºi au scos afarã o parte
dintre nulitãþile care au distrus
aceastã þarã în ultimii 31 de ani.

Mulþumesc mehedinþenilor care au
votat în numãr neaºteptat de mare AUR!

Deputatul PMP Ion Cupã, candidatul PMP Mehedinþi pentru un nou
mandat de deputat a þinut sã mulþumeascã tuturor mehedinþenilor care, la

alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, a avut încredere în
programul PMP pentru Mehedinþi ºi au votat cu acest partid

Votul celor peste 7.000 de
mehedinþeni au plasat PMP pe locul

al treilea pe judeþ ca forþã politicã.
   „Mulþumesc celor 7000 (cca 7,5 la
sutã) de mehedinþeni care au votat
duminicã pentru PMP. Suntem a treia
forþã politicã din judeþ. Ne-am
consolidat substanþial rezultatul de la
alegerile locale. Aºteptãm acum cu
încredere numãrãtoarea finalã la nivel
naþional ºi repartizarea mandatelor.
Rãmânem împreunã! Îi asigur pe
mehedinþenii care au avut încredere în
proiectele PMP, cã mã voi bate pentru
implementarea lor ºi voi ajuta acest
judeþ pentru a ajunge la gradul de
dezvoltare ºi importanþa naþionalã pe
care le meritã”, a precizat Ion Cupã.
   ªi preºedintele PMP Mehedinþi,
Ramona Cupã le-a mulþumit
mehedinþenilor care au votat PMP.

„Mulþumesc colegilor mei din
organizaþiile locale, aleºilor locali ai
PMP pentru efortul depus în aceastã
campanie, efort rãsplãtit de
mehedinþeni cu multã încredere.

Suntem, cu cele peste 7000 de voturi
(7,5%), a treia forþã politicã din
Mehedinþi. Am crescut cu cca 50 la
sutã faþã de alegerile locale, ceea ce
înseamnã cã suntem pe drumul cel
bun. Suntem optimiºti cã ºi la nivel
naþional PMP îºi va pãstra statutul ºi
forþa de partid reformator. Þineþi
aproape! Mergem mai departe!”, a
declarat Ramona Cupã.
   Candidatul PMP Mehedinþi pentru
funcþia de senator, tânãrul Florin
Gagea, îi îndeamnã pe cei care vor
deveni parlamentari de Mehedinþi sã
continuie ºi sã punã în aplicare
proiectele sale din domeniul
transportului ºi dezvoltãrii
infrastructurii rutiere.
„Mulþumesc tuturor mehedinþenilor

care au avut încredere în PMP, în
proiectele noastre îndrãzneþe ºi care
ne-au votat duminicã, 6 decembrie
2020. De asemenea mulþumesc
tuturor colegilor mei, acestei echipe
minunate din care fac parte pentru
efortul deosebit depus în Campania

electoralã. Sunt convins cã
proiectele propuse de mine au avut
ecou ºi, de aceea, îi rog pe cei care
vor reprezenta judeþul Mehedinþi în
Parlamentul României sã le punã în

aplicare. Îi rog pe viitorii noºtri
parlamentari sã se batã pentru ca
Mehedinþiul sã fie pus pe traseul
autostrãzii A6, pentru cã numai în
acest fel va avea asiguratã o
dezvoltare economicã acceleratã. Vã
mulþumesc tuturor pentru
încredere!”, a precizat Florin Gagea.

 Romeo Crîºmaru

La nivelul judeþului Mehedinþi AUR a
surclasat partide parlamentare precum
ProRomânia ori USR+Plus! Cei de la
PMP au avut oarece avans la voturi,
însã metodele prin care le-au obþinut
nu au nici o legãturã cu democraþia.
Nu dezvolt aici. Nu este cazul. Au plãtit
pentru asta. Probabil cã, în proporþie
de 99,98% PMP e ºi el istorie!

   Încã suntem departe de ceea ce
ne-am propus. Dar cu ajutorul
vostru ºi al Bunului Dumnezeu, este
din ce în ce mai clar cã a venit timpul
sã facem #DreptatepentruRomânia!
E timpul sã arãtãm lumii cã suntem
un popor demn.

Ioan N.TÃTUCU
Coordonator AUR Mehedinþi
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este destul de greu sã le contraargumentezi,  însã, realitatea de la care trebuie
sã pornim este dorinþa exprimatã de români privind susþinerea unor astfel de
idei ºi de atitudini reflectate în platforme de acþiune politicã. Ori, fãcând asta,
marii jucãtori ºi decidenþi politici de pe plan internaþional ar trebui ei înºiºi
sã-ºi revizuiascã mai flexibil poziþiile, pentru cã, în definitiv, configuraþia actualã
a politicii internaþionale este ºi rodul acþiunilor domniilor-lor, al deciziilor
luate fie în conclavuri deschise, publice, fie în “spatele uºilor închise”.
   A.U.R. este o reacþie fireascã în contextul românesc actual, dar conectatã
la o reacþie ce þine de natura umanã, în plan general, care, atunci când îºi
vede sau simte ameninþate identitatea ºi valorile tradiþionale, spre a ºi le
apãra, se organizeazã mai vehement, mai radical, mai vocal. Trebuie, pânã
la o reacþie transparentã ºi în acord cu dezideratele acestei miºcãri politice,
ºi emoþionale, dacã vreþi, a scenei internaþionale, scena politicã naþionalã
sã se racordeze rapid la ea ºi s-o trateze nu cu emfazã ºi marginalizare, ci
cu responsabilitate, cu respect, ea, reacþia ºi forma ei de exprimare venind
din mijlocul alegãtorilor contemporani ei. D. Tãbãcaru

AUR-ul naþional ºi...
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Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” reprezintã  un spaþiu
destinat artelor, culturii ºi are ca scop
fundamental sprijinirea procesului
de formare ºi perfecþionare  prin
culturã, arte,  promoveazã talentele
competitive, ideile, creaþiile de
valoare, valorificând frumoasele
tradiþii populare, zestrea culturalã a
mehedinþenilor, ºi a poporului
român.
   Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
este o instituþie publicã  de culturã,
coordonatã de Consiliul Judeþean
Mehedinþi,  cu rol major în educaþia
permanentã ºi ridicarea nivelului de
culturã pentru o largã categorie de
persoane,  de la tineri la adulþi,  de la
mediul urban la cel rural,  cu atribuþii
în organizarea învãþãmântului cu
profil artistic,  desfãºurarea de
evenimente culturale,  promovarea
tradiþiilor populare, desfãºurarea de
proiecte culturale în domeniul
educaþiei cultural–artistic, al culturii
tradionale ºi, nu în ultimul rând,
protejarea ºi promovarea
patrimoniului cultural specific
judeþului Mehedinþi, dar ºi  naþional.
   Instituþia condusã de managerul
Emilia Mihãilescu concentreazã
activitãti diverse, toate având ca
obiect de activitate arta în toatã
plenitudinea formelor sale, fie cã
vorbim de scriitori ºi cãrþi, de muzicã
ºi poezie, ori de cursuri de muzicã,
arte plastice, arte vizuale, coregrafie.

În calitate de centru cultural
multidisciplinar al judeþului
Mehedinþi rolul sãu este sã
ocroteascã ºi sã promoveze

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
contureazã spiritul locului cu impact major pentru comunitate

moºtenirea culturalã a comunitãþii,
identitãþile creative ale oraºului ºi
satelor contemporane, sã
poziþioneze  spaþiul mehedinþean pe
harta culturalã a þãrii ºi a Europei.
      Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” reuºeºte sã aibe un rol
interactiv ºi un aport major la nivel
de mediu social, sã ofere un plus
de valoare spaþiului cultural local,
sã creeze punþi de legãturã cu
spaþiul cultural naþional ºi
internaþional,  prin manifestãrile ºi
întâlnirile specifice.

Despre rolul ºi misiunea Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” doamna
Emilia Mihãilecu, managerul
Centrului Cultural, spune:
“Misiunea Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” este aceea de a crea un
spaþiu cultural care sã stimuleze
iniþiativele tinerilor creatori aflaþi într-
o zonã de confluenþã a artelor, sã
descopere ºi sã valorifice o relaþie
directã între limbaje ºi mijloace
artistice diferite (arta spectacolului,
literaturã, arta plasticã), promovarea
particularitãþilor ºi a identitãþilor
culturale în context european, a
formelor de comunicare de toate
genurile între public ºi artist.
    În vederea realizãrii obiectivelor,
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
desfãºoarã urmãtoarele tipuri de
activitãþi: Organizarea de programe
ºi proiecte cultural artistice ºi de
educaþie permanentã, potrivit
specificului local ºi naþional în
concordanþã cu nevoile comunitãþii;
Conservarea ºi transmiterea
valorilor morale ºi artistice ale

comunitãþii locale, patrimoniului
cultural naþional ºi universal;
Sprijinirea ºi afirmarea creatorilor
tradiþiei ºi creaþiei populare autentice;
Revitalizarea ºi promovarea
meseriilor ºi îndeletnicirilor
tradiþionale ºi susþinerea celor
practicate; Constituirea ºi pregãtirea
formaþiilor artistice de amatori,
urmãrind atragerea tinerilor in vederea
participãrii acestora la manifestãri
culturale locale, naþionale ºi
internaþionale; Stimularea creativitãþii
ºi talentului; Cultivarea valorilor ºi
autenticitãþii creaþiei populare
contemporane ºi cultivarea artei
interpretative; Protejarea ºi
tezaurizarea valorilor reprezentative
ale culturii tradiþionale ºi ale creaþiei
populare; Organizarea de proiecte ºi
programe privind educaþia,
petrecerea timpului liber, pentru
valorificarea obiceiurilor tradiþionale
din comunitatea respectivã;
Atragerea cetãþenilor în activitãþi de
iniþiere, cunoaºtere ºi ocrotire a
mediului cultural; Dezvoltarea
cooperãrii ºi schimburilor culturale
pe plan zonal, naþional ºi
internaþional; Producþie de
spectacole de teatru, dans, muzicã
contemporanã, rezidenþe pentru
artiºti, conferinþe, discuþii ºi
dezbateri culturale, festivaluri.
     Pentru a-ºi îndeplini misiunea,
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
a încheiat  numeroase parteneriate
cu principalele instituþii de culturã
ºi educaþie din judeþul Mehedinþi
ºi nu numai, având drept scop, pe
de o parte, uniformizarea ofertei
culturale la nivel de judeþ, implicarea
mai multor parteneri pentru a conferi
o mai mare vizibilitate actului
cultural ºi un impact mai puternic
asupra publicului þintã, iar pe de altã
parte, pentru a rãspunde mai bine
nevoii de culturã de înaltã calitate
exprimate de comunitatea
mehedinþeanã.
   Aceste parteneriate s-au
concretizat în activitãþi cu un mare
impact asupra mehedinþenilor, ele
adresându-se elevilor, studenþilor,
specialiºtilor în diverse domenii ºi
pasionaþilor de anumite teme.

Parteneriate externe:
- Primãria Mosna - Serbia, participarea
Ansamblului “Danubius” la Festivalul
de Folclor din localitatea Mosna;
- Participarea Ansamblului KUD din
Mosna la Festivalul “Þãrilor
Dunãrene” - Centrul Cultural Zajecar
- Serbia;
- Muzeul de Istorie din Zajecar -
Serbia;
 - Asociaþia Culturalã „Gitariada” -
Zajecar - Serbia;
- Centrul Cultural Kladova - Serbia;
- Centrul Cultural Majdanpek;
- Casa de Presã ºi Editura Libertatea
- Pancevo - Serbia;
- Asociaþia Culturalã “Tibiscus” din
Uzdin - Serbia. Participarea
scriitorilor mehedinþeni la Festivalul
Internaþional de Poezie “Drumul de
spice” de la Uzdin;
- Societatea Scriitorilor Români din
Serbia - Novi Sad.
 Participarea scriitorilor mehedinþeni
la acþiuni de lansare de carte la Novi
Sad ºi a scriitorilor din Serbia la
Festivalul de Literaturã “Sensul
iubirii” - Centrul Cultural TSVIAT -
Bulgaria, participarea la Festivalul
“Þãrilor Dunãrene”.
Continuarea organizãrii Festivalului
“Þãrilor Dunãrene”, festival iniþiat în
cadrul proiectului european PHARE
–CBC în cadrul relaþiilor
transfrontaliere România - Serbia.
      Prin intermediul festivalului s-a
reuºit evidenþierea  cântecului ºi
dansului popular al celor douã
popoare vecine, elementele comune
ale acestora ce se regãsesc ºi în
limba vorbitã pe cele douã maluri
ale Dunãrii (zona Mehedinþi ºi zona
Mosna, regiunea Bor,  Serbia), în
port, tradiþii ºi obiceiuri”.

 Gabriela Pogaci
 continuare în numãrul urmãtor
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De la o vreme moartea a
devenit cu adevãrat o prezenþã
obscurã ºi imprevizibilã ºi mai cu
seamã cinicã. Foarte mulþi dintre
oamenii cu care pânã mai ieri stãteai
la taifas, împãrtãºeai bucurii sau
nedumeriri, se duc dintre noi. Timpul
parcã nu mai are rãbdare. Ultima mea
discuþie cu dl Eugen Mãicãneanu a
avut loc pe la sfârºitul verii, pe o bancã
din faþa Teatrului. Îmi plãcea privirea
dumnealui, strãlucind de luciditate
dar ºi de o inenarabilã duioºie.
Desigur, mi-am dat seama cã e un
om fragil, cum devenim cu toþii dupã
o anumitã vârstã. Dar vestea
neaºteptatei sale dispariþii a fost tot,
cumva, în registrul lucrurilor absurde,
inverosimile. Te obiºnuieºti o întreagã
viaþã cu anumiþi oameni în viaþa ta,

Eugen Mãicãneanu este de
loc din Piatra Olt, judeþul Olt.
Absolvent al Universitãþii din
Craiova, Facultatea de filologie,
cum se numea pe atunci.
   La începutul anilor ’70 ajunge ca
profesor de limba ºi literatura
românã la Liceul teoretic Vânju
Mare. Aici desfãºoarã ºi o bogatã
activitate culturalã pe lângã cea
didacticã, integrându-se miºcãrii
literare cenacliere deja înfiinþate
acolo de profesorul Grigore Gociu,
director al liceului - Cenaclul

“Prima verba” - alãturi de Dan
Bosoancã, fost absolvent al
instituþiei, de Emil Albiºor, director
la un moment dat al Casei
orãºeneºti de culturã, de profesorul
Constantin Stana, ºi el cadrul
didactic la acelaºi liceu. Eugen
Mãicãneanu, între altele, realizeazã
cu elevii multe acþiuni culturale
extraºcolare, cu care câºtigã
numeroase premii la concursuri de
gen judeþene ºi interjudeþene.
   Ca profesor, foºtii elevi îl reþin ca
pe o persoanã devotatã meseriei,
cu un bagaj impresionant de
cunºtinþe în domeniul literar,
cãruia îl plãcea sã-ºi puncteze
lecþiile cu versuri, pe care le recita
cu plãcere din memorie.
   Dupã 1989, vine în Drobeta Turnu
Severin intrând în breasla
jurnaliºtilor, mai întãi la cotidianul

“NOAPTE BUNÃ, IUBIÞI
PRIETENI! VÃ

MULÞUMESC CORDIAL
PENTRU APRECIERI! CU

DRAG, E.M.”, ...
ne spunea din când în când, în
postãrile sale pe facebook,
noaptea târziu, îndrãgitul profesor
universitar, scriitor, publicist ºi
jurnalist, EUGEN MÃICÃNEANU!

Ne-a pãrãsit fulgerãtor, fãrã sã ne
zicã nimic! Un om de o calitate aleasã,
un ROMÂN pur-sânge, un frumos ºi
documentat naþionalist, unul dintre cei
mai apreciaþi profesori, jurnaliºti ºi
oameni de televiziune din oraºul
nostru, totdeauna drept ºi cinstit,
rãmas vertical ºi echilibrat în orice
zonã a funcþionat. Elevii ºi studenþii
care l-au cunoscut, ca de altfel
majoritatea severinenilor, nu au decât
cuvinte alese despre domnia sa. În
martie 2021 ar fi împlinit 71 de ani!
Aº mai vrea sã amintesc aici, o scurtã
povestioarã mai puþin ºtiutã. Unul
dintre cei mai apropiaþi prieteni ai
profesorului Eugen Mãicãneanu a
fost ºi regretatul profesor Constantin
Stana. Era o plãcere ce nu poate fi
exprimatã în cuvinte sã asiºti la o
discuþie între cei doi, despre “a fi
român”, despre “a fi naþionalist”,
despre “a fi patriot”, despre  ...orice!
Am avut acest privilegiu în multe
dintre serile în care cei doi þineau
adevãrate conferinþe pe aceste teme
ºi-i mulþumesc Bunului Dumnezeu
cã am crescut în preajma unor

EUGEN MÃICÃNEANU
(1950-2020) DATINA, sub direcþia lui George

Bureþea, unde, dupã susþinerea cu
mare rãsunet al rubricii Poºta
redacþiei literare, iniþiazã înfiinþarea
Cenaclului “Datina”, unde vor veni
ºi se vor intergra Ion Conac, Dem
Ionaºcu, Viorica Topor, Justin
Stãvaru, Dan ªalapa, Dumitru
Andreca, Dumitru Arvat s.a.
   Trece apoi ºi colaboreazã la
“Detectivul”, apoi la “Gazeta de
Sud”, dupã care face trecerea în
televiziune, dupã anii 2000.
Concomitent, intrã în învãþãmântul
superior filologic, la Facultatea de

litere a Universitãþii din
Craiova, obþine titlul de
doctor în litere, ºi
profeseazã aici pânã la
momentul pensionãrii.
   A susþinut ºi o bogatã
colaborare la reviste
literare ºi culturale, la
cenacluri, a semnat criticã
literarã, a prefaþat cãrþi ale
unor debutanþi sau mai
cunoscuþi autori locali ori
regonali. Este ºi autor al
unor cãrþi de analizã
criticã, precum cea
dedicatã lui Marin Preda,
a fost cunoscut ca un mare
admirator al lui Alexandru
Piru, al lui Corneliu
Vadim Tudor,  Adrian
Pãunescu, al idealurilor

de unitate naþionalã, al identitãþii
spirituale ºi culturale româneºti,
la fel, susþinãtor al valorilor
culturale universale.
   A fost un mare spirit al vremurilor
noastre, ne-am bucurat de vasta sa
cunoaºtere ºi de competenþele sale
profesionale, dar ºi de profilul sãu
de prieten ºi de rezoneor echilibrat,
dar ferm, de literat ºi cãrturar
înzestrat ºi risipitor de frumos! O
pierdere grea pentru universul
cultural, mediatic, intelectual al urbei
ºi comunitãþii noastre.
   O personalitate complexã,
multidisciplinarã, care ne-a onorat
cu vastitatea cunoaºterii sale.

Dumnezeu sã-l odihneascã!
Dan ªalapa

Foto - Anul 1978, la Liceul Vânju
Mare, la absolvirea unei clase la
care era diriginte.

Un intelectual autentic
ale cãror prezenþe sau apariþii sunt
discontinui, desigur, dar sunt totuºi
aici, ºi nu poþi accepta deloc cã efectiv,
cã realmente, ei nu mai sunt aici. E
un sentiment absolut ingrat, pe care
îl ºtim cu toþii. Dl Eugen Mãicãneanu
va rãmâne pentru mine, pentru
totdeauna, o prezenþã, aºa cum au
rãmas o prezenþã mulþi dintre cei care
azi nu mai sunt printre noi: Emil
Albiºor, Ion Conac, Constantin Stana,
Romulus Cojocaru, Dumitru Arvat,
Mihai Rogobete, Mihai
Buracu,Laurenþiu Cernet, D. D.
Ionaºcu, ºamd. Fãrã dl Eugen
Mãicãneanu, fãrã toþi cei mai sus
pomeniþi sau nu, lumea noastrã e
mai micã.
   Dumnezeu sã-l ocroteascã!

Sorin Vidan

astfel de OAMENI!
Ceea ce puþinã lume ºtie este faptul

cã cei doi au fost veniþi pe meleagurile
nostre, din judeþul Olt. Este
memorabilã o poveste relatatã despre
modul cum s-au întâlnit în tinereþe,
în gara din Piatra Olt, amândoi fiind
repartizaþi, la acea vreme, ca dascãli
la Vânju Mare! Aºa a început totul,
cu o bere, într-o garã... Iar parcursul
lor profesional a fost de-a dreptul
memorabil. Vor rãmâne în sufletele
ºi inimile mehedinþenilor pentru
totdeauna.
ODIHNÃ LINIªTITÃ DOMNULE
PROFESOR, ÎN CEA MAI LUNGÃ
NOAPTE ÎN CARE AI ...ADORMIT!

Cu mare durere, dar ºi
recunoºtiinþã,

Neluþu (Tãtucu)
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La sfârºitul sãptãmânii trecute, Excelenþa Sa,
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România,
Adrian Zuckerman, a efectuat o vizitã de câteva zile în
frumoasa regiune de la graniþa de vest a României, de la
Timiºoara pânã la Drobeta Turnu Severin.
   Vineri dimineaþa, Excelenþa Sa, Ambasadorul Statelor
Unite ale Americii în România,  Adrian Zuckerman, a vizitat
Biblioteca Judeþeanã “I. G. Bibicescu” din municipiul
nostru, prilej de-a suplimenta, cu o donaþie de carte din
literatura americanã, fondul colecþiei “American Shelf”
existent în cadrul Secþiei Împrumut “Limbã Strãinã ºi Limba
Românã”, din spaþiul Bibliotecii, situat în Palatul Culturii
“Teodor Costescu”.
   Biblioteca Judeþeanã “I. G. Bibicescu” Mehedinþi a
constituit “America Shelf” încã din anul 2011, cu cãrþi donate
de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, raft
ce s-a îmbogãþit de-a lungul timpului cu alte donaþii din
partea acesteia. Excelenþei Sale i s-a prezentat istoricul
Bibliotecii, spaþiul Sãlii de Lecturã “I. G. Bibicescu”, o salã
încãrcatã cu istorie ºi culturã româneascã, precum ºi unele
dintre carþile rare ce fac parte din fondul de Patrimoniu al
Bibliotecii Judeþene “I. G. Bibicescu”. Acesta a fost foarte
încântat de colecþiile pe care Biblioteca le deþine, de aspectul
impozant al Sãlii de Lecturã “ I. G. Bibicescu” ºi a promis
cã va reveni în curând cu alte donaþii de cãrþi, pentru
completarea colecþiei “American Shelf”.
   În semn de aleasã preþuire, din partea Bibliotecii Judeþene
“I. G. Bibicescu “, Excelenþei Sale i-au fost înmânate
obiecte simbolice tradiþionale, specifice zonei
Mehedinþiului, precum ºi diferite materiale care

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Romania,  Adrian
Zuckerman, a vizitat Biblioteca Judeþeanã “I. G. Bibicescu”

promoveazã zonele ºi tradiþiile populare
ale judeþului Mehedinþi.
   La finalul vizitei, Excelenþa Sa a dorit sã
lase un mesaj pentru Biblioteca Judeþeanã,

în Cartea de Onoare a Bibliotecii, alãturi
de alte personalitãþi care au vizitat
Biblioteca de-a lungul timpului.

 Daniel Velescu; foto: Iustin Stãvaru
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Pandemia, apãrutã parcã din
nimic ºi ajunsã repede un coºmar, nu
ne-a modificat numai
comportamentul, modul în care ne
raportãm la realitate, ci ºi vocabularul.
Am inventat cuvinte noi. Cum ar fi,
de exemplu, fãrã a fi singurele:
coronasceptic ºi coronascepticism. În
acelaºi timp, pandemia ne-a fãcut
mai iscusiþi în a nãscoci vinovãþii.
Nici nu ne pasã cã unele dintre ele,
prin exagerare ºi lipsã de logicã, par
a ne întoarce în plin ev mediu
întunecat. Noi perseverãm.
Coronascepticismul, o gravã
infracþiune de gândire
   Mai nou, alãturi de marii criminali
naþionali, face furori o nouã specie
de asasini care pare a se ridica, odatã
cu apariþia acestei gripe ciudate, din
afunzimile nebãnuite ale tenebrelor
fiinþei umane trãitoare în minunatul
spaþiu carpato-dunãrean. Membrii
acestei categorii de criminali sunt
aceia care nu se supun total
propagandei oficiale de impunere a
fricii. Sunt aceia care au înþeles cã
„Ceea ce a început printr-o fricã de o
boalã necunoscutã, numitã Covid-19,
a evoluat în timp pentru a deveni o
stare de spirit naþionalã « în care o
psihozã delirantã a pus stãpânire pe
oameni, deveniþi opaci la orice
gândire raþionalã »”[1].  Pentru ei a
fost inventat un nume sonor,
complicat, extras din nebãnuitele
întunecimi ale simþirii omeneºti
contemporane contorsionate de
întâlnirea cu un virus ce pare a avea
puterea sã schimbe soarta omenirii.
Ei sunt coronascepticii.
   Ce este coronascepticismul? Este,

Coronascepticul, acest infractor periculos
în mod oficial, cel puþin în România,
un concept antinaþional. Un curent de
opinie care prezintã pericol social
extrem. Un echivalent, pe plan
medical, al conspiraþionalismului
antistatal. Prin urmare, de la
coronascepticism la extremism n-a
mai rãmas decât un pas. Ba, chiar mai
puþin de atât. Atâta vreme cât, din gura
preºedintelui þãrii, aflãm cã vaccinarea
reprezintã o chestiune de siguranþã
naþionalã, coronascepticismul poate
fi socotit, fãrã teama de a greºi, un
atentat la siguranþa naþionalã. ªi, ceea
ce este mult mai grav (ne spun asta
„specialiºtii”), acesta reprezintã un
delict parºiv care, fãrã sã se manifeste
zgomotos, ne paºte pe fiecare dintre
noi. Pentru cã, a fi coronasceptic
reprezintã azi în România o gravã
infracþiune de gândire!
Încruntatul zeu Coronavirus
   Cum se gãsesc printre noi destui
care suferã de maladia gândirii
independente, ei sunt victimele
sigure ale curentului coronasceptist.
Curent de opinie vânturat de aceia
care pun sub semnul îndoielii
credinþa oarbã în atotputernicul ºi
încruntatul zeu Coronavirus. A zeului
care a îngenunchiat cele mai semeþe
state ale lumii, a îmbolnãvit
preºedinþi de state ºi prim-miniºtri,
i-a ucis fãrã milã pe principalii sãi
opozanþi, s-a dovedit a fi mai tare
decât Constituþia, mai puternic decât
Carta drepturilor omului ºi, în ultimã
instanþã, mai presus de bunul simþ.
   Nu pare a fi departe timpul când,
pe ruguri înãlþate în pieþe, vor fi arºi
de vii aceia care nu acceptã actuala
pandemie ca pe o nouã religie, aceia
care nu poartã masca conform
canoanelor, nu stau cât mai departe
de semenii lor, nu se spalã pe mâini
de zece ori pe zi cu faþa întoarsã spre
„proorocul”. Arafat, aceia care se
bucurã de întâlnirea cu prietenii,
calcã într-un restaurant, se roagã
într-o bisericã sau participã la
înmormântarea rudelor moarte,
absolut toate, ucise de coronavirus.
Deocamdatã, toþi aceºti infractori
sunt trecuþi pe lista infamã a
coronascepticilor ºi catalogaþi ca
posibili asasini în masã. Sunt vânaþi
ca animalele sãlbatice, amendaþi cu
sume care reprezintã de multe ori

câºtigul lor pe un an, bruscaþi de
poliþiºtii asmuþiþi precum câinii de
vânãtoare, uneori bãtuþi ºi
încãtuºaþi. ªi, atunci când aceste
prime mãsuri „terapeutice” se
dovedesc neîndestulãtoare, sunt
trimiºi în judecatã precum ereticii
evului mediu ºi condamnaþi la ani
grei de puºcãrie pentru zãdãrnicirea
stopãrii pandemiei.
   Din momentul în care ai fost
catalogat coronasceptic, nu mai
conteazã cine eºti. Poþi fi savant sau
cerºetor, doctor sau vidanjor. De
îndrãzneºti sã nu crezi în zeul
coronavirus, în ochii noii inchiziþii
eºti un infractor. Tu, cetãþene, eºti
socotit un atentator la sãnãtatea
celorlalþi deºi, în mod evident, nu tu
eºti acela care ar trebui sã se ocupe
de sãnãtatea publicã, sã construiascã
spitale, sã le doteze ºi sã asigure
medicamentele necesare. Precum în
lumea absurdã imaginatã de Eugene
Ionesco sau Alejandro Jodorowsky,
cei plãtiþi de tine sã facã toate aceste
lucruri te ameninþã cu pedepse
drastice fiindcã, spun ei, dintr-o
pornire sinucigaºã inexplicabilã, tu
le-ai zãdãrnici efortul de a te feri, pe
tine ignorantule, de boalã.
Atingerea, acest delict grav
   Între alte multe drepturi refuzate,
unele lãsate aºa de Creator, altele
câºtigate pe mãsurã ce civilizaþia
umanã a evoluat, ni s-a interzis
dreptul de a ne apropia unii de alþii.
Peste noapte, urmarea hotãrârii unor
specialiºti pãstraþi cu îndârjire sub
acoperire, gestul firesc de a ne
atinge s-a transformat în culpã. Ca
urmare, depãºind orice închipuire,
cel care îndrãzneºte atingerea
semenului este catalogat de
oficialitãþile statului imbecilizate
drept un asasin coronasceptic.
   Despre nevoia omeneascã de
atingere, am descoperit un text
dureros de adevãrat scris de Mihai
Morar: „Suntem creaþi din atingere ºi
fãcuþi pentru atingere. Creºtem
mângâiaþi pe creºtet ºi ne stingem
mângâiaþi pe tâmple. Putem cunoaºte
iubirea doar prin atingere. Ne înfrãþim
prin atingerea mâinilor, plutim prin
atingerea buzelor, perpetuãm specia
prin atingerea trupurilor, împãrtãºim
bucuria ºi suferinþa prin atingerea

unei îmbrãþiºãri. Se spune despre
atingere cã este singurul simþ care nu
poate rãmâne fãrã rãspuns. Putem
privi pe cineva ºi sã nu primim în
schimb privirea sa. Dar nu poþi atinge
pe cineva fãrã sã te atingã reciproc”.
Toate cele de mai sus ne-au fost luate.
Furate prin emisiunile nesfârºite de
la televiziuni, cu interminabila
campanie de „informãri de utilitate
publicã”, cu scoaterea armatei în
stradã, cu ameninþãrile nerostite din
spatele manevratelor cifre de
îmbolnãviþi ºi morþi, cu inutilele dar
obligatoriile „Declaraþii pe propria
rãspundere”, cu amenzile ameþitoare,
cu prezenþa jandarmilor în biserici ºi
a poliþiºtilor ciocli la înmormântãri.
Nu ar fi de mirare ca, pe principiul
Poliþiei Animalelor sã fie
instituþionalizate, curând, atât Poliþia
Bisericilor cât ºi, sora cu ea, Poliþia
Cimitirelor.
„Credeþi în Coronavirus?”
   A ajuns un fapt cotidian ca pe
ecranele televizoarelor publicul larg
sã vadã cum agenþi guvernamentali,
purtând cu fudulie titlul de jurnaliºti,
intrã în spitale ºi mascaþi ca îngerii
albi ai morþii îndeasã microfonul în
gura muribunzilor pe care îi întreabã
cu o notã de cucernicie în glas:
„Credeþi în coronavirus?”
   Puþini înþeleg cã dincolo de inepþia
aparentã a întrebãrii se ascunde un
insidios mecanism de manevrare a
minþii. Asemuirea virusului cu
Creatorul, prin transmutarea unei
întrebãri rostite de preot cu ocazia
unor importante ritualuri bisericeºti,
îi conferã agentului patogen o aurã
dumnezeiascã. Îl responsabilizeazã
vizavi de soarta noastrã, de viitorul
nostru. Iar adresarea acestei întrebãri
unor muribunzi, presupus a fi aduºi
în stare terminalã de virusul
atotputernic, se vrea asemãnãtoare
împãrtãºaniei dinaintea trecerii în
lumea celor drepþi ºi înfãþiºãrii în faþa
judecãþii de apoi.
   Cu acelaºi scop - manevrarea
subtilã a sentimentelor - este
organizatã ºi o publicitate agresivã
pentru puþinele cazuri în care au loc
îmbolnãviri în rândul prelaþilor sau
a unor personalitãþi cunoscute
pentru poziþia lor fermã faþã de

[1] https://evz.ro/covid-a-dus-la-o-
psihoza-deliranta-oamenii-au-devenit-
opaci-la-orice-gandire-rationala.html  continuare în pagina 9
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   Partidele tradiþionale au condus
România pe un drum foarte periculos
în ultimul an. Are ºi pandemia rolul
sãu în contextual politic ºi electoral.
Vor fi patru ani foarte grei pentru þara
noastrã. Votul din 6 decembrie ºi
rezultatul votului a scos la ivealã o
nouã formaþiune politicã. AUR. Nu
seamãnã cu nimic din ce a fost în
trecut. Adicã partide de lider, de niºã,
de patru ani de mandat, care au fost
absorbite de alte formaþiuni politice
mai mari. AUR este un partid înfiinþat
în urmã cu un an de zile de personaje
obscure pe care oamenii i-au vãzut
pe la protestele împotriva mãsurilor
luate în pandemie. Pe liderii partidului
alegãtorii i-au vãzut mai mult pe
reþelele de socializare decât în
dezbateri publice cu alte formaþiuni
politice. Este un partid care a intrat în
forþã în parlament ºi despre care se
spune cã este susþinut ºi promovat
de reþelele ruseºti de propagandã. ªi
unde este implicatã Rusia nu a mirosit
deloc bine pentru România. Sper sã
nu fie un început de ceva foarte urât
pentru þara noastrã. Sã nu ne aducem
aminte peste ani cã aici au fost puse
bazele nefericirii noastre.
   Sigur cã în alte state existã partide
extremiste. Sunt ºi în Occident, dar
România nu se aflã în Occident ºi nici
mãcar în centrul Europei. Este la
periferie ºi foarte aproape de Rusia.
Cel mai important lucru este acum
formarea unei majoritãþi parlamentare
ºi a unui guvern. Cert este cã va fi
foarte greu sã fie constituitã o
majoritate parlamentarã, având în

 ªtefan Bãeºiu

Când cei puþini decid soarta celor mulþi
vedere cã votul este împãrþit între
partide. În mod cert partidele
considerate mari vor veni cu
propuneri de premier la negocierile
cu preºedintele Klaus Iohannis. PSD
are deja patru variante de premier:
Grindeanu, Dâncu, Tudose ºi Rafila.
USR PLUS cu Dacian Cioloº. Este
imposibil ca Ludovic Orban sã fie luat
în calcul în continuare, mai ales cã a
pierdut alegerile ºi mai ales cã
doreºte sã obþinã voturile din partea
USR PLUS, a UDMR ºi a minoritãþilor.
Cineva va trebui sã cedeze la
negocieri. Nu este însã nimeni sigur
de majoritate. Nici mãcar cei de la
PSD, care trebuie sã caute aliaþi la
AUR sau la UDMR.
   Maghiarii au revenit pe cai mari ºi
se vor regãsi în toate majoritãþile care
vor putea fi constituite în urma
negocierilor dintre partide. Cel puþin
în momentul de faþã sunt excluse
negocieri între PSD ºi USR sau între
PSD ºi PNL, în cadrul unei guvernãri
cu participare largã. Acest lucru ar
presupune organizarea de alegeri
anticipate peste un an sau peste doi
ani. Vor fi majoritãþi fragile, mai ales
dacã niciuna dintre acestea nu va
cuprinde noua formaþiune politicã
AUR, proaspãt votatã sã îi reprezinte
pe români în Parlament.
   PSD a câºtigat alegerile ºi, teoretic,
va veni cu propunerea de premier. De
asemenea, va trebui sã vinã ºi cu o
majoritate, deºi USR a anunþat prin
vocea lui Dacian Cioloº cã nu va merge
la guvernare cu PSD. Rãmâne de vãzut
care va fi majoritatea pe care se va baza

PSD, când va merge la negocierile cu
preºedintele Klaus Iohannis.
   PNL a pierdut alegerile, cu toate cã
se afla la guvernare. A obþinut numai
câteva procente în plus faþã de USR.
Totul va depinde de negocieri. Acestea
vor viza programul de guvernare axat
pe sãnãtate, educaþie, economie,
administraþie publicã ºi infrastructurã.
Apoi se va negocia pe ministere ºi pe
posturile de la nivel central. Va urma
împãrþirea judeþelor ºi mai important
numele viitorului premier. Se
contureazã o majoritate de dreapta
condusã de PNL ºi USR PLUS.
Trebuie sã obþinã însã toate voturile
necesare ºi vor fi negocieri ºi cu UDMR
ºi cu minoritãþile naþionale. ªi în aceste
condiþii majoritatea va fi una fragilã.
Se doreºte ca înainte de Crãciun sã
fie anunþat numele viitorului premier
ºi sã fie instalat guvernul.
   Aºadar, PSD a câºtigat alegerile,
însã AUR este de departe surpriza care
dupã un an de la înfiinþare a reuºit sã
intre în parlament. Se va vedea peste
câþiva ani ce înseamnã acest lucru

pentru România. Marele învins în
aceste alegeri este în mod cert fostul
premier Victor Ponta. Este clar cã
acesta a continuat sã piardã pe toate
planurile din momentul în care a ales
sã demisioneze ºi, ulterior, sã plece
ºi din PSD. Acest lucru a însemnat
poate începutul sfârºitului pentru
Victor Ponta. Acestuia îi va fi foarte
greu sã mai revinã în viaþa politicã în
urmãtorii ani ºi mai ales pânã la
urmãtoarele alegeri prezidenþiale.
   Cert este cã România are nevoie de
stabilitate ºi de o guvernare cu
orientare pro europeanã. Ce mai
rãmâne dupã aceste alegeri este cã
democraþia înseamnã ºi
responsabilitate. ªi din partea
politicienilor care nu trebuie sã se
joace de-a puterea ºi cu nevoile
poporului, pentru cã o vor pierde ºi
vor genera apariþia unor forþe extremist.
Responsabilitate ºi din partea
electoratului care trebuie sã ºtie cã,
dacã nu participã la vot, soarta celor
mulþi va fi decisã de puþini.

Coronascepticul...
politica oficialã a înfricoºãrii colective. „Vedeþi, aºa pãþesc cei care nu cred în
coronavirus!” sunã, în subsidiar, ameninþarea nerostitã a slujitorilor noului zeu.
   Ar fi o mare naivitate sã credem cã cele descrise mai sus au loc din
întâmplare. Ori cã, doar hazardul este acela care ne-a adus în situaþia de
a ne confrunta cu aceastã realitate acum, în anul marcat cu o cifrã atât de
rotundã. Sau cã toþi cei catalogaþi coronasceptici, toþi aceia care
devoaleazã faþetele întunecate ale acestei pandemii, arãtându-ne
înfiorãtoarea încrengãturã de interese din spatele ei, sunt niºte ignoranþi,
niºte infractori. Ei pot fi, într-o ultimã instanþã, contestatari ai noii ordini
mondiale ce urmeazã a se instaura folosind ca argument forte existenþa
acestui virus. Dar este dreptul lor de a gândi altfel.
   Mulþi dintre noi, prea mulþi, s-au lãsat orbiþi de aparenþe. În aceste
circumstanþe, cei care rãmân cu ochii deschiºi ºi sceptici în privinþa
bunelor intenþii ale celor care nu contenesc a ne tortura devin periculoºi
pentru „cauzã”. Ei, necredincioºii, trebuie aduºi pe drumul „credinþei”.
Prin orice mijloace. Inclusiv poziþionându-i în lumea infractorilor
periculoºi.

 urmare din pagina 8

Teodor Palade, Art-emis  www.art-emis.ro/editoriale
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1 Decembrie 2020,
Sus inimile, Români!(2)

„Fii om, fii drept ºi recunoaºte cã deasupra ambiþiilor ºi intrigilor ºi
urilor este Patria, este veºnicia Neamului ºi cã acolo trebuie sã ne
întâlnim întotdeauna, chiar dacã nu ne înþelegem de fiecare datã”

(Ion Antonescu).

   Poporul românesc n-a cotropit
niciodatã un pãmânt strãin ºi n-a
atins nici o brazdã fãrã drept ºi fãrã
luptã. Pentru el, cuvântul a fost
totdeauna sfinþit. ªi el a ºtiut
rãspunde de veacuri la prietenie, cu
frãþietate ºi la înþelegere, cu
recunoºtinþã. Din cauza influenþelor
politicianismului, a ignorãrii
pericolului ºi a nepãsãrii care
caracterizeazã naþia, minoritarii au
pãtruns în tot aparatul statului ºi au
reuºit sã se infiltreze, în cantitate
considerabilã, pe treptele cele mai
înalte ale conducerii. De aici, fãrã sã
o arate ºi lucrând ca niºte adevãrate
termite, cu metodã ºi întotdeauna
perfid, sapã necontenit la temelia
statului[1]. Aºa se face cã, în loc ca

reformele sociale sã însemne
începutul unei ere a renaºterii
naþionale, ele au fost folosite de
guverne ºi partide numai pentru a
crea o pãturã superioarã artificialã.
Patriotul, omul elitei ºi al cinstei, a
fost înlocuit în viaþa publicã prin
demagogi superficiali ºi înºelãtori.
Ne-am frânt puterea, ne-am slãbit
cugetul ºi ne-am sleit minþile în lupte
fratricide pentru ideologii, în
desbinãri stupide, în bârfeli odioase,
în vrajbe dureroase ºi în apucãturi
neomenoase. De aceea, ºtiu cã tu,
sãtean trudit n-ai plug ºi n-ai haine;
cã fierul plugului e scump pentru
punga ta goalã ºi bumbacul nu-þi
ajunge ca sã-þi îmbraci copiii, cã
pãmântul þi-a rodit puþin ºi gurile
casei tale sunt multe.
Greutãþile în care se sbate Neamul
sunt mari ºi încurcate.
   ªtiu cã tu meºteºugar chinuit nu-
þi poþi îndestula nevoile cu greul
muncii tale; cã râvneºti sã nu-þi mai
vezi copiii ofiliþi ºi sã-þi vezi fruntea
despovãratã de griji ºi sãrãcie.ªtiu
cã tu, bogatule, eºti turburat fiindcã

ai voi pace ºi liniºte, pentru ca sã ai
siguranþa bunurilor tale ºi
mulþumirea averii pentru urmaºii tãi.
ªi tu, cãrturarule, care ai tãcut ieri
ºi taci ºi astãzi, ºtiu cã aºtepþi ceasul
când Þara sã-þi cinsteascã mintea,
Neamul sã-þi preþuiascã sufletul ºi
Statul sã-þi întemeieze soarta pe
rostul tãu de cârmaci al cugetelor ºi
sã nu te umileascã izgonindu-te de
la luptã sau trudindu-þi vieaþa în
umilirea sãrãciei. Greutãþile în care
se sbate neamul sunt mari ºi
încurcate. Neamul Românesc, popor
de muncã ºi nu parazitar, vrea
înnoire, vrea libertate ºi vrea sã-ºi
trãiascã adevãratul Naþionalism,
prãvãlind pe toþi cei care, conºtient
sau inconºtient, îi împiedicã drumul
viitorului. Puterea unui Neam faþã de
el însuºi ºi prezenþa unui Neam în
lume ºi în Istorie se dovedeºte prin
unitatea cu care, în ceasurile de
încercare ºtie sã-ºi afirme cugetul ºi
voinþa nestrãmutatã.
   În România trebuie sã trãiascã ºi sã
fie puºi în valoare mai întâi Românii;
ceilalþi, dacã rãmân locuri libere, vin
dupã ei. Împotriva tuturor piedicilor
ºi intrigilor duºmane, a clevetirilor ºi
ameninþãrilor nemernice, trebuie sã
ducem Þara în matca viitorului, în val
de veac, ca sã-i asigurãm drepturile
nepieritoare. Revoluþiile naþionale nu
sunt acte de violenþã, revolte, ci idei
în marº. Toate adevãratele revoluþii
naþionale s-au întemeiat prin zidiri ºi
nu prin prãbuºiri. Ele au folosit toate
rezervele naþiunii ºi au întrebuinþat
toate generaþiile, respectând
instituþiile fundamentale ale vieþii ºi
ale scopurilor omului. De aceea, vã

chem pe toþi, din toate generaþiile ºi
din toate clasele, ca sã înfãptuim
marea chemare a istoriei noastre.
   Chem pe toþi Românii fãrã nici o
deosebire de profesiune, pentru cã
expresia voinþei naþionale nu se poate
opri în faþa hainei sau rostului
profesional de vieaþã. Daþi Patriei tot
ce este mai bun în voi. Fiindcã azi se
toarce sub ochii voºtri soarta de
veacuri a lumii. ªi la împlinirea ei
fiecare trebuie sã vã simþiþi chemarea.
Ne trebuie împãcarea generaþiilor,
respectul trecutului, cinstirea a tot ce
e bun ºi nepãtat în Neamul Românesc,
pentru ca sã ne meritãm moºtenirea
strãmoºilor ºi slava urmaºilor. Ne
trebuie respectul vieþii ºi al averii,
temeliile Neamurilor ºi ale Civilizaþiilor,
nu pentru a le lãsa sã trãiascã
desfrânat ºi în afarã de interesul
naþional ºi social, ci pentru a le supune
toate, din libera lor pornire, marilor
comandamente naþionale.
   Un neam nu poate sã-ºi þinã în
mâini lanþul eternitãþii naþionale,
decât dacã ºtie sã cinsteascã, verigã
cu verigã, tot ce e al lui. România
pe care voim sã o fãurim va fi un
Stat întemeiat pe primatul românesc
în toate domeniile ºi se va întemeia
pe structura noastrã agrarã ºi
þãrãneascã. Naþionalul ºi Socialul
vor fi pietrele de temelie. La temelia
Statului vor sta întotdeauna
muncitorul agricol de la þarã ºi
muncitorul de la oraºe, funcþionarul
ºi lucrãtorul. Acesta este drumul
viitorului, la care chem tot ce e
curat, întreg, nepãtat, neobosit, pe
întregul cuprins al Þãrii. Pentru a
ajunge la aceastã înfãptuire viitoare,
se cer acum: ordine, disciplinã ºi
muncã. Pe plan social, la temelia
Statului stã familia[2].

[1] Este una dintre cele mai periculoase cauze, fiindcã este invizibilã ºi nepipãibilã, a dezorganizãrii, a
haosului ºi a regimului în care ne sbatem. Fiindcã, de pildã, cum putem sã ne explicãm faptul evident cã
instituþii ca Poºta, Cãile Ferate, Finanþele, care înainte constituiau nu numai fala noastrã, dar serveau de
multe ori drept exemplu þãrilor cu alt trecut ºi cu altã vechime, astãzi sunt în halul în care sunt. Au pierdut
Românii, toþi Românii, dintr-o datã calitãþile de care au dat dovadã când erau apreciaþi pe baza rezultatelor
ºi acþiunilor lor, ca buni organizatori, patrioþi, energici, cinstiþi, pricepuþi, devotaþi serviciului etc. etc.?
Este cu putinþã aceasta? Desigur cã nu. Cercetând însã structura organismului nostru de stat ºi meditând
profund asupra lui gãsim deslegarea enigmei. Intr-o documentatã lucrare întocmitã la Marele Stat Major,
se poate vedea cât de mare este cangrena care roade organismul nostru în aceastã privinþã. Sunt instituþii
ºi regiuni în care ne-am transformat, în ceea ce priveºte aparatul conducãtor, din majoritari în minoritari.
Este cea mai bunã armã pe care am dat-o pentru Geneva în mâna Ungurilor, fiindcã am fãcut noi înºine
dovada sau cã nu suntem majoritari sau cã nu suntem, sub raportul culturii ºi pregãtirii, în mãsurã sã
administrãm ceea ce am pretins cã ni se cuvine. Cãci, sã ºtii bogatule cã averea ta ne e scumpã… dacã
est e curatã… fiindcã e a þãrii; cã lucrurile casei tale, pe care alþii nu le au, ne încredinþeazã cã din propria
ta conºtiinþã ºi înþelegere ne vei ajuta sã facem din bucuria ta, bucuria altora.
[2] Familia româneascã, cheia de boltã a rezistenþei ºi a prosperitãþii neamului nostru. Iar la temelia familiei,
vã cer sã fiþi voi femei române de pretutindeni. Cãci numai în familie puteþi cuprinde taina adâncã a vieþii; ºi
numai prin familie puteþi fi înconjurate de adevãrata dragoste ºi respectul ce vi se cuvine. Cel mai preþios dar
pe care Dumnezeu îl aduce Neamului este copilul. Darurile Cerului, trebuie cinstite cu mare îngrijire. Oricum
va fi: bogat sau sãrac, frumos sau urât, îngrijit sau pãrãsit, dotat sau nedotat, paºii lui trebuiesc îndreptaþi pe
acelaºi drum - lupta continuã cãtre cinste. Sã fie cinstit în toate. Din cinste se naºte: munca, bunacuviinþã,
dragostea, cumpãtarea, voioºia, seninãtatea, bunãtatea, jertfa ºi chiar eroismul. Sufletul unui copil este cea
mai plãpândã alcãtuire, în care impresiile capãtã ecouri uriaºe, ce se transformã în înclinãri pentru o viaþã
întreagã. Sã-i deprindeþi sã creadã în Dumnezeu ºi Biserica Lui. Sã se închine cu tãria cu care Biserica era
iubitã de strãmoºii noºtri . Sã se deprindã sã-ºi apropie sufletul de Dumnezeu ºi sã-i feriþi de trufia
deºtertãciunilor. Sã le spuneþi cã Neamul Românesc, în înþelesul nesfârºit al generaþiilor, cuprinde toate
sufletele morþilor ºi mormintel e strãmoºilor. Cã aceste morminte trebuie cinstite. Prin cultul morþilor vor avea
totdea una sprijinul sufletelor care s-au jertfit pentru neam. Tot prin cultul morþilor ºi mormintelor strãmoºilor
îi veþi face sã iubeascã pãmântul Þãrii. Sã le ºoptiþi zilnic cã prin ecoul ºi îndemnul care vine din morminte,
a trãit ºi trãieºte neamul acesta. Cunoscând orice limbi strãine sã iubeascã un singur grai, acela al
strãmoãilor noºtri. Adâncul firii româneºti nu poate fi cuprins de cât prin graiul românesc. Sã-l cinsteascã, sã-
l pãstreze ºi sã-l lase moºtenire nepãtatã. Sã-i creºteþi luptãtori, dar sã-i deprindeþi sã fie blânzi. Blândeþea
este o podoabã unicã a sufletului românesc. Blândeþea, oriunde vor gãsi germeni de viaþã. Sã le îndreptaþi
zilnic mâna sã ajute pe cel în nevoie. Sã le rãspundeþi totdeauna ºi la toate întrebãrile. Sã le cetiþi ºi sã
ceteascã. Astfel îi veþi deprinde sã aibã pasiunea de a se cultiva. ªi mai ales, învãþaþi-i sã munceascã. Munca
sã o iubeascã ºi sã o respecte, pentru cã totdeauna înnobileazã. Faceþi-i sã înþeleagã cât de greu trec e vieaþa
fãrã muncã. E groaznic sã te simþi trãind ceas cu ceas ºi sã nu foloseºti nimãnui. Iar faþã de copii, cãsãtoria
voastrã sã fie o tainã. Sã nu lãsaþi niciodatã ca vãlul sã fie rupt de asprimea unor cuvinte sau fapte nesocotite.
Certurile dintre pãrinþi aruncã nesfârºitã uscãciune în sufletele lor crude. Neînþelegerile voastre, pãstraþi-le ºi
feriþi-le de ochii ºi urechile lor. În altfel le pustiiþi sufletul pentru totdeauna. Gândiþi-vã ºi înþelegeþi cã nu
puteþi fi înlocuite ºi cã nimeni nu ar putea face nimic din toate acestea în locul vostru. Nu existã putere în lume
care sã poatã opri biruinþa lui Dumnezeu ºi a celor care au crezut ºi cred în El.

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

 continuare în numãrul urmãtor
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Am copilãrit în curtea unei bisericuþe la þarã
unde mã întorc atunci când îmi este greu. Acolo,
noi, copiii, când ne lipsea ceva mãrunt îl rugam pe
Dumnezeu ºi îndatã ne ajuta! Viaþa m-a dus în lume
dar bisericuþa mi-am purtat-o în inimã ºi în suflet.
Acum aflu cã cineva are ceva cu bisericuþa mea. Nu
pot sta indiferent când cineva încearcã sã îmi
buzunãreascã sufletul! Da, aºa este! Acum trãim
vremuri plumburii. Spitalele sunt pline ºi bisericile
aproape goale. Doctorii, poliþiºtii, pompierii ºi
jandarmii luptã pe un front infernal pentru viaþã.
   Am aºteptat sã treacã alegerile pentru a transmite
acest mesaj spre a nu fi cumva suspectat de
partizanat politic. Nu fac parte din nici un partid.
Sunt militar, ofiþer superior în rezervã. Cu ajutorul
Lui Dumnezeu am condus o poliþie judeþeanã.
Spun asta nu ca o laudã ci pentru a putea eventual
sã fiu înþeles mai bine. Nu mã regãsesc neapãrat
în “tâlcuitorii semnelor vremii”, dar nu pot sã nu
mã întreb dacã nu cumva suntem într-o fazã
avansatã a unui experiment. Ca buni cetãþeni
trebuie sã înþelegem totuºi rigorile obiective ale
pandemiei. Numai cã aceastã pandemie are
profitorii ei materiali ºi ideologici. Sub pretextul
virusului suntem obligaþi sã suportãm o presiune
psihologicã anormalã. Au fost puse la bãtaie sume
exorbitante pentru grupuri media spre a ne furniza
non-stop ºtiri anxiogene atent studiate ºi
administrate pentru a genera ºi menþine frica în
rândul nostru. Primim de la U.E. recomandãri
pentru a sãrbãtori Crãciunul “online“. Sunt convins
cã mãcar acum în ceasul din urmã aleºii noºtrii
vor asculta vocea poporului. Numai prin dialog cu
Biserica vor putea ajunge la mãsuri înþelepte pentru

Biserica este popor
agonisit de Dumnezeu

a sãrbãtori în condiþii de siguranþã ºi de bucurie
marea sãrbãtoare a creºtinãtãþii.

Ca fost poliþist mãrturisesc cã am avut un
sentiment amar când am vãzut cã tinerii poliþiºti -
nu toþi - au intrat în biserici nu pentru a se ruga ci
poate fãrã voia lor au fost trimiºi în “misiuni” pentru
a “controla” credincioºii de mãºti (majoritatea
neconforme) sau mai stânjenitor, pentru a vorbi
din faþa Sfântului Altar credincioºilor pe care tocmai
îi amendaserã. Aº dori sã fiu corect înþeles.
Respectarea legii a fost ºi dezideratul meu
profesional. Legea are litera ºi spiritul ei. De multe
ori litera ucide iar spiritul este cel care vindecã ºi
zideºte. Biserica este o instituþie divino-umanã.
Capul bisericii este Domnul nostru Iisus Hristos
iar mãdularele suntem noi credincioºii. La români,
în ciuda acuzaþiilor referitoare la pelerinaje, cultul
sfinþilor þine de specificul nostru naþional cu o
dimensiune cosmicã (Mircea Eliade).
   Trãim o perioadã premergãtoare sãrbãtorii
Naºterii Domnului nostru Iisus Hristos Cel care a
biruit moartea ºi ne-a dat ºansa mântuirii. Cu toþii,
cetãþeni, autoritãþi, clerul ºi intelectualitatea mireanã

trebuie sã gãsim calea cea înþeleaptã de a
traversa în duh de pace aceastã încercare pentru

cã “dacã n-ar pãzi Domnul cetatea, în zadar ar
priveghea cel ce o zideºte” Psalmul 126 David.
Biserica va continua sã-ºi întãreascã credincioºii
acum când au apãrut ºi orientãri care “refuzã cerul”.
Oamenii care au darul credinþei sunt preponderent
cuminþi ºi liniºtiþi iar comportamentul lor poate fi
o garanþie cã în bisericã sunt respectate normele
impuse în aceastã perioadã grea. Biserica este cea
care ne-a dat lumina conºtinþei de sine ca stat.
Biserica a fost, este ºi va fi cu noi la bucurie ºi
durere. De-a lungul ºi de-a latul istoriei am fost
striviþi de copitele ºi roþile imperiilor, dar credinþa
noastrã creºtinã ne-a ridicat ºi am rezistat de fiecare
datã. Biserica face multe pentru oameni dar nu
trambiþeazã pentru cã smerenia este virtutea ei. Noi,
credincioºii nu putem sta indiferenþi când cineva
încearcã sã ne buzunãreascã sufletele. Nu ne putem
minþi doar cu like-uri care sã ne protejeze iluzoriu
confortul nostru cãldicel.
   Aºadar domnilor guvernanþi actuali ºi viitori, nu
lezaþi Biserica ci mergeþi mai departe împreunã cu
ea ca o garanþie a bunei vieþuiri istorice pentru cã
aºa cum a spus Sfântul Apostol Petru, “Biserica
este popor agonisit de Dumnezeu!”.

Alexandru Gh. Drãghici

   Asta au ales sã facã câþiva pompieri ºi voluntari ISU Mehedinþi
care au fost prezenþi la Centrul de Transfuzie Sanguinã
Mehedinþi pentru a dãrui “viaþã”. E modul lor de a arãta cã le
pasã de cei de lângã ei ºi considerã cã stã în puterea fiecãruia
dintre noi sã ajutãm printr-un simplu gest, acela de a dona
sânge. Procedura este una destul de simplã, fiind beneficã
nu numai pentru beneficiar, dar ºi pentru donator.
   Având în vedere criza acutã de sânge, facem apel la
cetãþeni sã se prezinte în centrele de transfuzie ºi sã încerce
sã doneze, þinând cont de faptul cã dintr-o cantitate de
sânge donatã o singurã datã, se pot extrage elemente care pot salva viaþa a trei persoane.
   Unii oameni conºtientizeazã importanþa donãrii de sânge doar atunci când apropi-aþii lor duc
o luptã, însã este bine sã ajutãm ori de câte ori avem ocazia… în felul acesta, atunci când
cineva drag nouã ar putea fi în situaþia de a avea nevoie de sânge sã poatã fi ajutat imediat.
   În lupta pentru viaþã, fiecare secundã conteazã…
   Pompierii mehedinþeni vor continua sã vinã în sprijinul semenilor ºi prin astfel de acþiuni,
nu doar pe timpul misiunilor de intervenþie.

Fiþi generoºi, alegeþi sã dãruiþi! COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

În apropierea sãrbãtorilor de iarnã, nimic nu e
mai frumos decât a dãrui…
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Domnul Costicã Enãºescu era avocat
vestit în satele din munþii Mehedinþiului. Plecase
de timpuriu din Balta, satul sãu natal, ajunsese
om al legii ºi se stabilise la Petroºani. Acolo îºi
fãcuse un renume, avea vad de clienþi, avea
venituri substanþiale. Trimisese bani de acolo
cumnatei sale din Balta, Ioana Maga, ºi aceasta îi
construise o vilã cum nu se prea vãzuse în
împrejurimi. Când a ieºit la pensie, s-a retras la
Balta ºi acolo ºi-a petrecut ultimii ani.
   Domnul avocat, cum îi spunea toatã lumea, avea
programul lui, obiceiurile ºi tabieturile lui,
deosebite de ale localnicilor. Nimeni nu-l critica
pentru asta, ci toþi socoteau cã un om cu carte ºi
cu prestigiu ca dânsul are dreptul la orice. Nici
chiar pentru lenea de care dãdea dovadã zi de zi
nu-l acuza nimeni ºi nici nu râdeau de el, aºa
cum ar fi fãcut-o dacã altul ar fi fost în cauzã.
   Într-o zi, domnul avocat plecase sã-ºi facã
plimbarea zilnicã de ºase kilometri. Totul
obiºnuit, numai cã în drumul sãu a apãrut
ghinionul. La poarta Pãrintelui Stelicã Zoican se
jucau câteva fetiþe, printre care ºi ale preotului,
Marilena ºi Irina. Erau mici, de cinci-ºase ani,
dar îl cunoºteau pe domnul avocat ºi ºtiau cã le
este unchi. Când a ajuns în apropierea grupului,
Irina l-a observat ºi i-a strigat: “- Moºule, plecaºi
sã te plimbi?” Întrebarea i-a cãzut rãu avocatului.
“- Îþi arãt eu þie sã-mi mai zici mie “moºule!” Nu
suporta sã i se spunã “moºule”. Toatã viaþa fusese
“domnul avocat”. Acum, dintr-odatã sã fie numit
“moºule”, era prea de tot.
   Domnul avocat a fãcut pe supãratul, a ridicat
bastonul deasupra capului ºi a pornit-o grãbit
spre grupul de fete. Toate s-au retras ºi au aºteptat
sã vadã evoluþia lucrurilor, numai Irina a pornit-
o grãbitã, sãrind de pe un picior pe altul ºi
strigând bucuroasã: “- Moºule, moºule, moºule!”

Lecþia de Drept
Avocatul a continuat s-o urmãreascã, deºi îºi
dãdea seama cã nu o poate ajunge. Fata a intrat
pe poartã ºi a pus cârligul. Bãtrânul a introdus
degetul pe crãpãtura porþii ºi a scos cârligul din
locaºul lui ºi poarta s-a deschis imediat. Fata i-a
strigat: “- Moºule, nu intra în curte, cã dau drumul
la câine!” “- Þi-arãt eu þie!” a mai zis avocatul cu
vitejie. Fata a alergat la câine. Cotei, un câine
ciobãnesc mare ºi puternic, rãpea în lanþ. Fata a
pus mâinile pe gâtul câinelui ºi i-a tras lanþul pe
cap. Când s-a vãzut liber, câinele n-a mai aºteptat
o clipã. S-a repezit ca sãgeata spre domnul avocat.
Acesta, dându-ºi seama de pericol, a fãcut repede
stânga-mprejur ºi a vrut sã iasã pe poartã. N-a
mai apucat. Câinele l-a prins de pulpa piciorului
ºi a tras cu putere. I-au rãmas în gurã o fleicã  de
carne ºi o bucatã mare de stofã ruptã din
pantaloni. Omul a þipat de durere, de mânie ºi cu
mare greutate s-a îndepãrtat de locul cu ghinionul,
bombãnind furios. Câinele s-a retras în curte,
dupã ce “inamicul” s-a depãrtat.
   Când a venit de la oraº, cãtre searã, Pãrintele
Stelicã a aflat toatã povestea de la fete, cu lux de
amãnunte. ªi-a dat seama cã situaþia e gravã. A plecat
imediat spre casa avocatului. Îi era unchi. L-a gãsit
în casã, culcat pe pat, cu piciorul bandajat. “-
Unchiule, auzii cã fetele mele te necãjirã ºi câinele
te muºcã! Eu suport toatã cheltuiala. Dacã vrei, te
duc la spital. Oricum, eu îþi cumpãr stofa care þi-o
place dumneata ºi mergem la croitor sã-þi facã
pantaloni!” Pãrintele a mai continuat cu câteva fraze
de genul acesta.
   Avocatul Costicã Enãºescu l-a ascultat tãcut, apoi,
cu un aer sobru, i-a zis cu voce gravã:
   “- Mã, nepoate! Lasã tu spitalul, lasã croitorul.
Nu ai tu nici o vinã, nu au fetele nici o vinã. Eu
sunt singurul vinovat. Irinuca ta mi-a dat azi cea

mai bunã lecþie de Drept, pe care am primit-o
vreodatã! Nici un profesor nu mi-a arãtat în facultate
atât de clar ce înseamnã legitima apãrare. Îmi pare
rãu cã nu furã de faþã ºi studenþi de la Drept. Aveau
ce învãþa. Fii atent aici, fapta ei întruneºte toate
condiþiile pentru a fi încadratã în categoria legitimã
apãrare. Îmi zise “moºule”. Nu zise ceva rãu. Atât
ca rudenie, cât ºi ca vârstã, “moºule” mi se potrivea.
Nu era o jicnire, nu era o insultã. Eu am fãcut pe
supãratul, dar fãrã motiv. Eu am ridicat bastonul,
ameninþându-o. Raportul de forþe era inegal. Ea
nu era înarmatã. Putea sã ia piatra ºi sã-mi dea cu
ea în cap, dar n-a fãcut-o. A fugit în curtea casei
sale sã se apere. Unde era sã se ascundã? M-a
avertizat sã nu intru, fiindcã dã drumul la câine. N-
a avut, deci, intenþia sã-mi facã rãu. Dimpotrivã.
Eu nu am luat în seamã avertismentul ºi am intrat
înarmat în curtea casei tale. Fata a eliberat câinele
din lanþ, ca sã se apere. A fost în legitimã apãrare.
   Nu pot sã înþeleg cum am fãcut eu prostia asta. Eu,
care toatã viaþa am pledat la barã, fie ca apãrãtor, fie
ca acuzator, pe tema legitimei apãrãri ºi am bãgat
oameni în puºcãrie pentru asta, sã nu-mi dau seama
cã încalc legea în halul ãsta? Îmi merit consecinþele.
Bã, nepoate, sã ajuþi fata asta sã înveþe carte, cã va
ajunge departe. Îi merge mintea! Iar dacã va mai
întâlni vreodatã vreun prost ca mine, va ºti sã se
descotoroseascã de el. ªi sã mai ºtii, mã, nepoate,
cã vrusei ºi eu sã mai fiu copil astãzi, mãcar pentru
câteva minute. Vrusei sã mã cobor la mintea copiilor
ºi sã mã joc cu ei, ca ei. Toate sunt cu vremea lor,
nepoate! Eu nu mai sunt de joacã! ªi câinele înþelese
asta, fiindcã pe un copil nu s-ar fi repezit!”
   ªi domnul avocat a rãmas singur ºi trist,
repetând lecþia despre legitima apãrare, pe care
i-o predase de dimineaþã nepoata Irinuca.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Ai mult de lucru la serviciu, mai ales cã se
contureazã venituri suplimentare ºi asta te mobilizeazã
rapid. Selecteazã prioritãþile, întrucât sãnãtatea este
vulnerabilã ºi chiar sunt posibile neplãceri serioase.
Relaþiile colegiale sunt deficitare, datoritã salarizãrii
ºi a condiþiilor de muncã. Prudenþã ºi rãbdare! Se
pot declanºa conflicte pe termen lung din te miri ce.
Relaþiile parteneriale sunt active prin discuþii
importante, referitoare la felul în care se desfãºoare
fie o relaþie de cuplu, fie o colaborare sau o afacere.
Traversãm o perioadã în care sunt ºanse de a se
destrãma foarte repede orice relaþie cu ceilalþi.
Cheltuieli în a doua parte a sãptãmânii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile sentimentale îþi atrag atenþia ºi eforturile.
Se pare cã este nevoie de reluarea unor discuþii cu
cei dragi, despre subiecte vechi referitoare fie la
relaþiile de cuplu, fie la colaborãri profesionale.
Prudenþã ºi rãbdare, deoarece se pot isca discuþii
aprinse. Este dificil de menþinut un dialog echilibrat,
pentru cã mentalul tuturor este umbrit. Nu lua de
bun chiar tot ce auzi acum, dar nici nu ignora ce este
important. La serviciu este foarte mult de lucru ºi
într-un ritm alert. Sarcini de lucru urgente, relaþii
colegiale tensionate, schimbãri profesionale de
anvergurã ºi pe termen lung. Ai grijã ºi de sãnãtate!
Relaþiile parteneriale sunt foarte solicitante în a doua
parte a sãptãmânii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Ai nevoie de liniºtea ºi confortul casei în prima parte
a sãptãmânii. Rezervã momente pentru a te ocupa de
treburile gospodãreºti, pentru a dialoga cu membrii
familiei sau pentru a vizita unele rude. Se vor relua
discuþii vechi pe teme patrimoniale, dar vor intra în
discuþie ºi problemele de sãnãtate ale cuiva drag din
familie. Fii alãturi de cei dragi ºi asta þi se va rãsplãti
înzecit la momentul potrivit! Reparaþii curente la instalaþiile
de aer, de gaze sau de foc. Relaþiile sentimentale sunt
active prin discuþii aprinse ºi activitãþi comune desfãºurate
atât cu persoana iubitã, cât ºi cu copiii. Iubirea pluteºte
în aer, însã deocamdatã este însoþitã de nãbãdãi. Treburile
de rutinã, fie de acasã, fie de la serviciu îþi vor ocupa
weekend-ul.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Multe cãlãtorii pe distanþe scurte, multe întâlniri ºi
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. Pe lângã
rezolvarea chestiunilor personale ºi ale celor dragi, vor
intra în sfera ta de interes ºi unele demersuri profesionale
restante. Se recomandã prudenþã, deoarece minþile ºi
limbile oamenilor sunt îngreunate în aceastã perioadã,
existând riscul ca una sã se gândeascã, una sã se
vorbeascã ºi cu totul altceva sã se înþeleagã. Acasã în
familie este multã forfotã, discuþii aprinse pe teme
patrimoniale cu membrii familiei ºi cu neamurile,
schimbãri domestice importante, utile ºi cu efecte pe
termen lung. Acordã eforturi ºi relaþiilor sentimentale.
Sunt zile favorabile ºi pentru a te ocupa de un hobby.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se contureazã cheltuieli în prima parte a sãptãmânii,
fie pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru a
rezolva chestiuni privitoare la casã ºi membrii familiei.
Cumva este vorba despre reluarea unor plãþi care au
rãmas restante sau au fost achitate parþial. Evitã datoriile
ºi ai încredere cã te vei descurca foarte bine cu toate.
Pe de altã parte, sunt ºanse de a-þi mãri veniturile din
activitatea profesionalã. Relaþiile cu anturajul apropiat
sunt dinamice prin discuþii aprinse ºi întâlniri deosebite
cu oameni erudiþi. Este o perioadã bunã pentru schimb
de informaþii ºi pentru a-þi îmbogãþi bagajul de
cunoºtinþe cu subiecte noi. La finalul sãptãmânii, se
contureazã întâlniri importante cu membrii familiei ºi
cu neamurile.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sunt zile bune pentru schimbãri personale. Rezervã
momente ºi gândeºte-te cum anume doreºti sã se
desfãºoare viaþa ta de acum încolo, ce anume vrei sã
realizezi concret ºi ce fel de relaþii ai nevoie sã dezvolþi.
Chiar dacã stãrile tale de spirit sunt oscilante, cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. De mare
ajutor þi-ar fi un dialog cu cineva din anturajul apropiat.
Însã, este posibil sã-þi displacã ceea ce îþi spun ceilalþi,
cumva evidenþiind aspecte mai puþin lãudabile existente
în structura ta interioarã. Reþine ce îþi este de folos ºi
opereazã acele schimbãri necesare ºi suficiente pentru
a-þi îmbunãtãþi viaþa ºi relaþiile. Cheltuieli, cadouri, întâlniri
ºi dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Ai nevoie de odihnã în primele zile ale acestei sãptãmâni.
Se pot evidenþia afecþiuni vechi, de aceea fii prudent ºi
îngrijeºte-te pe îndelete. Pe de altã parte, sunt posibile
dialoguri tãinuite cu persoane de încredere din anturajul
apropiat. Informaþiile obþinute acum pe cãi
neconvenþionale îþi vor fi de mare ajutor într-un viitor
apropiat. Prudenþã ºi discreþie! Evitã sã-þi divulgi planurile
de viitor sau sã formulezi opinii pentru teme care sunt
irelevante pentru tine. Tendinþa de a exagera în tot ºi
toate este accentuatã. Selecteazã prioritãþile ºi ocupã-te
numai de treburile tale. A te ocupa ºi de alþii este în
detrimentul tãu. Apar câºtiguri financiare dinspre sfera
muncii, însã ºi o listã de cheltuieli de sezon.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile cu prietenii sunt dinamice ºi destul de
obositoare. Temele principale de dezbatere se referã în
mod special la personalitatea ta ºi la felul în care
relaþionezi cu ceilalþi. Traversezi o perioadã în care
gândurile ºi comunicarea sunt favorizate, existând totuºi
riscul sã vorbeºti prea mult în detrimentul imaginii
tale publice. Evitã dialogurile ample, ascultã mai mult
ºi vorbeºte mai puþin, lasã deciziile majore ºi
promisiunile pentru o altã perioadã. Sãnãtatea este
vulnerabilã, fiind nevoie de odihnã conºtientã ºi de
îngrijiri de specialitate. Odihneºte-te mai mult! În a
doua partea sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar nu
forþa nota. Sunt zile bune pentru a-þi regândi planurile
personale ºi profesionale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti foarte solicitat de cãtre ºefi ºi autoritãþi. Atât la
serviciu, cât ºi acasã în mediul familial se contureazã
reuniuni ºi discuþii importante pe teme financiare ºi
patrimoniale. Dar, în culise existã detalii ascunse, intenþii
defavorabile þie mascate bine cu vorbe dulci, aspecte de
care ar trebui sã þii cont. Vocea ta interioarã, te anunþã
când este bine sã te retragi dintr-o conversaþie sau dintr-
o interacþiune cu ceilalþi. Relaþiile cu prietenii sunt
provocatoare ºi în orice moment sunt ºanse de a se
destrãma unele vechi. Analizeazã acest anturaj ºi renunþã
fãrã rezerve la persoanele care te-au necãjit deja prea
mult. Finalul sãptãmânii este favorabil odihnei, dar ºi
dialogurilor cu persoane deosebite. Pe cãi neobiºnuite
poþi afla multe ºi mãrunte.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este rost de cãlãtorii îndepãrtate, cel puþin la nivel de plan.
Lucrurile se pot rãsturna datoritã unor prieteni sau datoritã
unor persoane din anturajul profesional prin demersurile
sau vorbele lor. Se recomandã prudenþã la aceste persoane
ºi evitarea dialogurilor contradictorii. Este bine sã iei propriile
tale decizii, dupã o analizã atentã a situaþiei socio-
profesionale în care te afli. Dialoguri ºi reuniuni importante
cu ºefi ºi autoritãþi. Existã multã tensiune în domeniul
profesional în care activezi, existând ºanse de a intra în
conflicte de tot felul. Prudenþã, rãbdare, toleranþã,
discernãmânt! Sfãtuieºte-te cu cineva de încredere! Este o
perioadã favorabilã pentru dezvoltare personalã. Analizeazã-
þi planurile personale ºi îmbunãtãþeºte unde este cazul.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Se contureazã cheltuieli comune cu alþii ºi discuþii
aprinse privitoare la moºteniri, partaje, venituri
suplimentare din activitatea profesionalã desfãºuratã.
Cumva, tema financiarã principalã vizeazã segmentul
profesional ºi condiþiile de lucru care atrag mai mult sau
mai puþin câºtiguri substanþiale. Datoritã ºi pentru
anturajul profesional este posibil sã cheltuieºti sume
importante. Cãlãtoriile ºi relaþiile cu persoanele aflate în
strãinãtate revin în atenþie. Este posibil sã pleci departe,
sã plãnuieºti o astfel de cãlãtorie sau sã dialoghezi cu
persoane strãine pe teme diverse. Forfotã socio-
profesionalã, faptul cã eºti mai mult atent ºi disponibil
pentru îndatoririle profesionale, cei dragi îþi pot face
reproºuri sau chiar se pot îndepãrta de tine.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã focalizatã pe relaþiile cu ceilalþi ºi pe ceea
ce poþi realiza alãturi de ei. Tentaþia de a te baza mult pe
ceea ce spun sau ce fac partenerul de viaþã, colaboratorii,
rudele este pãbugoasã ºi ar fi bine sã o þii în frâu. Planuri
de cãlãtorii în strãinãtate sau de studii. Deocamdatã
acþiunile propriu-zise sunt îngreunate, de aceea
preîntâmpinã orice neplãcere prin a te informa foarte bine
din surse sigure. Rediscutarea unor termeni ºi condiþii ale
colaborãrilor în care eºti implicat. Intervin ºi cheltuieli
comune cu alþii, dar în paralel se contureazã posibilitãþi
noi de câºtig din activitatea profesionalã sau dintr-o
moºtenire. Orienteazã-þi eforturile ºi pentru a desfãºura
activitãþi culturale, alãturi de cei dragi. Dialoguri erudite
cu persoane deosebite.

(10 - 16 decembrie  2020)

Autor: AstroCafe.ro

Horoscop
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Dupã atingerea în data de 27
septembrie a maximului istoric de
4,8750 lei/euro, evoluþia leului a fost
calmã, una dintre cauze fiind
reducerea volumelor de
tranzacþionare din piaþa valutarã.

Rezultatul alegerilor parlamentare
de duminicã nu a afectat leul, traderii
mizând pe instalarea la Palatul
Victoria a unui guvern de centru-
dreapta care sã nu punã în pericol
finanþele publice. Marile agenþii de
rating au atenþionat cã sunt pregãtite
sã coboare notele României în cazul
în care politica fiscalã va înregistra
derapaje.

Standard&Poor’s, care a confirmat
ratingul României la nivelul BBB-/
A-3, cu perspectivã negativã,
atrãgea atenþia cã noul executiv
rezultat din alegerile parlamentare va
trebui sã stabilizeze datoria publicã
sub 60% din PIB, anticipând cã
„economia se va contracta cu 5,2%
în 2020, iar deficitul bugetar va
atinge 9,2% din PIB”.

Cursul euro a fluctuat în primele
zile de decembrie între 4,8721 ºi
4,8736 lei, media de miercuri fiind
stabilitã la 4,8680 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între
4,864 ºi 4,874 lei, cu închiderea
pieþei la 4,868 lei.

Moneda unicã a crescut pe pieþele
financiare de la 1,1925, la începutul
perioadei, la 1,2178 dolari, vinerea
trecutã, maxim care nu a mai fost
atins din aprilie 2018. La finalul
intervalului, euro s-a retras la 1,2102
– 1,2148 dolari.

Creºterea monedei unice s-a
datorat majorãrii apetitului pentru risc
dupã alegerile americane ºi apariþia
vaccinurilor anti-Covid, dar ºi

Alegerile nu au influenþat evoluþia leului
încetinirii ritmului de revenire a
economiei SUA, care a creat în
noiembrie, conform Departamentului
Muncii, doar 245.000 locuri de
muncã noi, în timp ce analiºtii
anticipau un numãr dublu.

Euro ar putea sã scadã în lipsa
unui acord comercial post-Brexit
între UE ºi Marea Britanie dar ºi a
veto-ului Poloniei ºi Ungariei în
cazul proiectului european de buget
cu scopul înlãturãrii efectelor
pandemiei.

Moneda elveþianã a fluctuat în
culoarul 1,076 – 1,087 franci/euro,
media de miercuri fiind stabilitã la
4,5181 lei.

Cursul lirei sterline a fost stabilit
la sfârºitul perioadei la 5,4014 lei.

Dupã ce în ultima parte a lunii
trecute uncia a atins un minim de
1.776 dolari, ea fluctua la sfârºitul
perioadei în culoarul 1.854 – 1.865
dolari, ceea ce a fãcut ca preþul
gramului de aur sã fie stabilit la
240,0320 lei.

La finalul intervalului, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, a revenit
de la 2,05 la 2,04%. În schimb,
indicele ROBOR la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 2,11% iar cel
la 12 luni la 2,14%.

Dupã atingerea unui maxim de
19.895 dolari, bitcoin a intrat pe o
pantã descendentã. Criptomoneda
se tranzacþiona miercuri în culoarul
17.600 - 18.400 dolari. Evoluþii
ascendente au înregistrat ºi alte
criptomonede.

Analiza cuprinde perioada 2 - 7
decembrie.

 Radu Georgescu

ANUNÞ DE PRESÃ
Bucureºti, 4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea
nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în
administraþia publicã, Agenþia Naþionalã de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI)
supune consultãrii publice proiectul de Ordin
pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de platã destinatã cofinanþãrii
lucrãrilor de întocmire a planurilor parcelare în
vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de
proprietate emise în baza legilor de restituire a
proprietãþilor funciare. Documentul este afiºat
pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la
secþiunea Transparenþã decizionalã.

 urmare din pag. 1
celor trei maici care, în cei 30 de ani
de vieþuire în aceastã frumoasã
ctitorie a ziaristului interbelic Pamfil
ªeicaru, au pãstrat aprinsã candela
rugãciunii ºi au înfrumuseþat întreaga
mãnãstire, reuºind ca prin strãdania
lor sã formeze aici o frumoasã obºte
monahalã.

Scurt istoric
   Mãnãstirea Sfânta Ana este situatã
în municipiul Orºova pe defileul
Dunãrii, unul dintre cele mai
frumoase locuri naturale din þara
noastrã. Ea este aºezatã pe coama
Dealului Moºului, care dominã
oraºul Orºova. A fost ctitoritã de
cãtre ziaristul interbelic Pamfil
ªeicaru, care a luptat în zona Orºovei
în calitate de sublocotenent al
Regimentului 17 Infanterie în Primul
Rãzboi Mondial.
   În 1935 a fost construit un drum
de acces pietruit ºi lung de un
kilometru ºi jumãtate ce urca din
centrul Orºovei pânã în Dealul
Moºului. Drumul a fost
numit Drumul Eroilor
ºi era strãjuit de ºapte

Altarul de varã al mãnãstirii “Sfânta Ana” ...
troiþe sculptate din lemn de stejar
masiv. Aceste troiþe erau închinate
regimentelor care au luptat în zonã
în Primul Rãzboi Mondial. Troiþele
au dispãrut prin anii 1960.
   Mãnãstirea Sfânta Ana a fost
construitã între anii 1936 ºi 1939,
perioadã în care ªeicaru era director
al ziarului Curentul ºi deputat în
Parlamentul României. Mãnãstirea,
care trebuia sã poarte hramul
Sfânta Ana (dupã numele mamei lui
Pamfil ªeicaru), nu a fost sfinþitã
imediat dupã încheierea lucrãrilor
de construcþie.
   Dupã anul 1945, odatã cu
venirea comuniºtilor, clãdirea a
fost transformatã în restaurant.
   În anul 1990, Mãnãstirea Sfânta
Ana a fost preluatã de Mitropolia
Olteniei ºi la 2 decembrie 1990 a
fost sfinþ itã de episcopul
Damaschin Coravu, vicar al
Mitropoliei Olteniei.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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În ultima etapã din Liga 2
programatã sã se dispute în acest
an, FCU Craiova a câºtigat partida
disputatã, în deplasare, cu Pandurii
Târgu Jiu, ºi a încheiat anul pe
primul loc. Deºi întâlnea ultima
clasatã, echipa craioveanã s-a impus
cu emoþii, cu scorul de 3-2, pe finalul
jocului. Liderul a dominat prima
reprizã, pe parcursul cãreia a reuºit
sã trimitã o datã balonul în barã, sã
marcheze un gol ºi sã mai aibã o
reuºitã anulatã, pe motiv de ofsaid.
Sarabanda ratãrilor a fost deschisã
de italianul Andreea Campagno, în
minutul 9, cu o loviturã de cap, din
10 m, care n-a nimerit de puþin
cadrul porþii. Peste alte douã minute,
balonul trimis, din loviturã liberã, de
la 18 m, de Marian Stoenac, a fost
respins în corner de Aldescu, iar la
faza urmãtoare acelaºi mijlocaº al
Craiovei a nimerit bara lateralã, cu
un ºut puternic, în diagonalã, de la
peste 25 m. Oaspeþii n-au mai ratat
þinta ºi în minutul 19, când Marius
Avram a reluat, cu capul, din 6 m,
balonul centrat, din loviturã liberã
de pe partea dreaptã de atac, de
mehedinþeanul Dragoº Albu.
Atacantul Campagno a trimis ºi el
balonul în plasã, cu un ºut pe sub
portarul gorjean, însã arbitrul-
asistent a semnalizat ofsaid. FCU
Craiova a intrat la pauzã cu avantaj
minim ºi n-ar fi anticipat replica
gazdelor, din partea secundã. De
altfel, gorjenii au egalat dupã doar
35 de secunde de la reluarea jocului,
prin francezul Steven Goma.
Titularizat în premierã, atacantul de
19 ani a reluat, cu capul, din cãdere,
balonul trimis în careu de
Constantin Grecu. Peste 2 minute,
FCU putea reveni în avantaj, dar
balonul trimis, cu efect, de Criºtiu,
de la 15 m, a lovit bara lateralã.
Replica a venit de la acelaºi Goma,
care a reluat ºi el, cu latul, balonul
în barã, din 8 m. În minutul 58, nou-
intratul Raicea a reuºit ºi el sã trimitã
balonul în plasã, dar de data aceasta
arbitrul-asistent Iftode a fost cel care
a ridicat fanionul, pentru ofsaid. FCU
Craiova a reuºit sã schimbe din nou
tabela în minutul 60, prin mijlocaºul
de 19 ani Dragoº Albu, a cãrui
loviturã liberã, de la 22 m, l-a învins

FCU Craiova, campioanã de iarnã

 Mircea  Oglindoiu

Liga 2, etapa a 15-a
Pandurii Târgu Jiu - FCU Craiova 2-3
CS Mioveni – Viitorul Pandurii Târgu Jiu1-2
Gloria Buzãu – Aerostar Bacãu 1-1
Turris Tr. Mãgurele – FC Recea 1-1
Concordia Chiajna – CSM Slatina 3-2
Farul Constanþa – FK Miercurea Ciuc 0-2
CSM Reºiþa – Ripensia Timiºoara 2-0
Unirea Slobozia – Petrolul Ploieºti 0-3
Politehnica Timiºoara – Rapid Bucureºti 0-2
Universitatea Cluj – Dunãrea Cãlãraºi 2-1
Metaloglobus Bucureºti a stat

Clasament
1.FCU Craiova 14   8 6   0 27-12 30
2. Viitorul Pandurii 14   8 2   4 26-21 26
3. Rapid Bucureºti 14   8 2   4 22-20 26
4. Dunãrea Cãlãraºi 15   7 3   5 19-15 24
5. ASU Politehnica 14   6 6   2 14-11 24
6. Farul Constanþa 14   7 2   5 18-15 23
7. Metaloblobus Buc. 14   6 4   4 16-10 22
8. Miercurea Ciuc 14   6 4   4 16-12 22
9. Petrolul Ploieºti 14   6 3   5 23-14 21
10. Gloria Buzãu 14   5 6   3 17-12 21
11. CS Mioveni 15   5 6   4 13-8 21
12. Univ. Cluj 14   6 2   6 20-22 20
13. Turnu Mãgurele 15   4 7   4 23-19 19
14. CSM Reºiþa 14   5 3   6 9-16 18
15. CSM Slatina 14   5 1   8 16-19 16
16. Concordia Chiajna15   4 3   8 20-21 15
17. FC Recea 14   4 3   7 20-26 15
18. Unirea Slobozia 14   4 3   7 12-21 15
19. Ripensia 13   5 0   8 12-27 15
20. Aerostar Bacãu 14   2 3   9 17-25 9
21. Pandurii Tg.Jiu 15   2 1   12 14-35 7

pe Aldescu. Pandurii n-a
dezarmat ºi Gabriel Dodoi a
egalat în minutul 78, cu un ºut
din 10 m, din pasa lui Kemus
Bunga. Ciolacu a nimerit ºi el
bara, cea transversalã, cu un
voleu din 9 m, dar soarta
partidei s-a scris în minutul 86:
Dodoi, angajat în careu de
Goma, a trimis, din 8 m, balonul
direct în picioarele portarului
Popa, iar, pe contraatac, FCU
Craiova a înscris prin Andrei
Ciolacu, care, din 6 m, a pus
latul la centrarea nou-intratului
Vali Munteanu, dupã ce balonul l-a
depãºit pe Aldescu. S-a terminat 3-
2, succes prin care FCU Craiova ºi-
a asigurat prima poziþie a
clasamentului, pe care o va ocupa
pe toatã durata pauzei de iarnã.
“ªtiam cã vom avea un meci greu,
iar pentru asta trebuia sã fim
concentraþi din primul ºi pânã-n
ultimul minut. Nu am fost asa
mereu. Nici n-am intrat bine pe teren
în partea secundã ºi am fost egalaþi,
dupã care iar am luat-o de la capãt.
Am avut ºi noroc la faza în care a
ratat atacantul gazdelor (n.r –
Dodoi), iar noi, pe contraatac, am
dat gol. Cam aºa se scrie istoria la
fotbal. Atâta timp cât am câºtigat,
consider  logic ca rezultatul sã fie
echitabil. Mã bucur cã am luat cele
3 puncte”, a spus antrenorul
responsabil cu pregãtirea
portarilor, Vali David. Acesta a dat
indicaþii elevilor sãi, pe toatã durata
meciului, de la marginea terenului,
deoarece antrenorul-principal Dan
Vasilicã ºi antrenorul-secund
Ovidiu Dãnãnae n-au putut
participa la joc, ambii fiind în
izolare, dupã ce au fost depistaþi
pozitiv cu noul coronavirus.

Dupã succesul de la Târgu Jiu,
FCU Craiova a intrat în iarnã de pe
primul loc, cu 8 victorii, 6 remize ºi
nicio înfrângere. David aºteaptã
pânã la reunirea lotului un antrenor
principal cu experienþã, pentru ca
echipa craioveanã sã nu aibã emoþii
în privinþa promovãrii. “Sunt foarte
mulþumit de parcursul din acest
sezon. Mã bucur cã în campionat nu
avem nicio înfrângere. Echipa a jucat
foarte bine în prima reprizã, cu

multe peste ce am jucat în ultimele
4-5 meciuri, când nu reuºeam sã
câºtigãm ºi fãceam doar egaluri.
Acum, aºteptãm sã vedem ce
antrenor principal aducem, ca sã
închege aceastã echipã, care este
super talentatã. Jucãtorii au fost
bulversaþi în acest sezon de plecarea
antrenorilor, dar astãzi am reuºit sã-
i capacitãm pentru victorie. Sper sã
ne redevem sãnãtoºi în ianuarie, la
reunire, ºi sã începem în forþã
miniturul, care se anunþã de
foc”, a precizat David.
Acesta s-a aflat în staff-ul
tehnic al craiovenilor ºi în
pauza de varã, perioadã
când echipa era pregãtitã de
Eugen Tricã. A rãmas ºi în
mandatul lui Nicolo Napoli,
care a antrenat FCU Craiova
din prima pânã în etapa a 7-
a , ºi se aºteaptã sã fie
pãstrat în
organigramã ºi în
2021, indiferent de
numele antrenorului.
   Vali David a fost
antrenor ºi la Pandurii
Târgu Jiu, alãturi de
care a promovat în
Liga 1, în 2005, fiind
secund la echipa
gorjeanã în mai multe
perioade, în
mandatele lui Emil
Sãndoi, Eugen
Neagoe sau Cristi
Pustai. “Îmi pare rãu
cã aveam nevoie de
victorie tocmai la
Târgu Jiu, unde m-am
consacrat ca

antrenor, dar meseria te face sã-þi
doreºti binele echipei pe care o
antrenezi. Regret cã am bãgat
Pandurii într-o situaþie ºi mai
delicatã, dar mã bucur pentru
echipa mea FCU Craiova”, a
precizat David. Acesta a fost
antrenor cu portarii ºi la CS Turnu
Severin, în 2012, echipã de la care
a plecat cu un gust amar, dupã ce
nu ºi-a primit toate salariile.
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Mã fraþilor, mã
mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, mã apucai aºa sã scriu
rândurile de mai jos, cam cu un
nod, cam cu o apãsare mare, ce
mai. Mare apãsare, vã spui drept,
mã auzii ºi Veta, când îi pvestii io
cum îl cunoscui pe nea profesorul
Eugen Mãicãneanu, nea Bibicu’
vreau sã zîc, ce om, ce caracter, ce
severinean ºi câte aº putea sã vã
mai spui, mai rar sã mai vezi
oameni ca ‘mnealui. Oameni, am
zis. Da probabel cã ºi rãul ãsta
care ne înconjoarã, probabel ºi
rãutãþile din jur, te doboarã la un
moment dat ºi oamenii buni se duc
sã sã odihneascã puþin. Cã ei se
simt bine într-o lume mai bunã. Aºa
cã mi-e tare greu, dar cum ºi domn
profesor ar fi zis cã trebile trebe sã
meargã mai departe, sã o facem ºi
în memoria ‘mnealui. Aia e, mã
nepoate, viaþa e scurtã, atârnã de
un fir ºi mulþi nu-ºi dau seama, dar
e al naiba de scurtã distanþa dintre
bine ºi rãu. Acuma, e drept cã ºi
printre noi nu prea mai gãsim
bunãtate ºi poate de asta sã
scurteazã toate, timpul, viaþa...
   Acuma, cã sã fârºirã ºi alegerile
astea, sã liniºtirã unii, sã supãrarã alþii,
nimic nou. Poate doar cã-l deterãm pe
Sucã jos din pod, cã arãta ca necuratu,
sã fãcusã negru de funingine, cã era
coºu spart la casã ºi tot fumu’ sã
aglomerã în pod. Ziceai cã-i ºuncã
afumatã, aºa mirosea nerodu. Când sã
spãlã ºi sã uitã în oglindã, sã nu sã
mai recunoascã, ziceai cã e altu, nou.
   Mã fraþilor, dacã urmãreai
declaraþiile alor noºtri politicieni
locali, în ziua votului, toþi au ales  nea Mãrin
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pentru bunãstare, pentru mai bine,
pentru un trai mai bun. Hai, pe bune,
pã trai mai bun ca al ‘mnevoastrã,
cine mai are?! Ori sã poate ºi mai
bine ºi pentru asta o asigurare de
patru aniºori nu stricã niciodatã. Pãi
sã nu îºi bea cafeluþa dimineaþa
gratis la Parlament, sã ia ºi ‘mnealor
un prânz elegant, asezonat cu 18-
20 de ani, sã nu creadã cã au bãtut
comunele degeaba toatã campania?!
Unde mai pui cã vine ºi nea Cornel,
ºi nea Miticã la pachet, da la
deputaþi, o camerã mai jos, poa sã
facã niscaiva economie la benzinã,
pleacã amânpatru, cã nu pot sã-l
lase pe nea Chirilã sã meargã
singur. Nea Virgil pleacã cu insoþitor,
se ºtie. Cã dupã aia nea Alin sã face
iar secretar de stat pe undeva, dacã
sã mai schimbã vreodatã guvernu’
ºi le face cu mâna din Piaþa Victoriei.

Mã fraþilor, nea Sibinescu rãmasã
sã vadã cum sã face regruparea, cã
nu prinsã loc la câºtigãtori, cã nu
mai fu la noroc, fu mai mult la voturi
de data asta. În schimb ajunsã tanti
Firu senator, di la liberali, cã dacã te
pune partidu prima pe listã, ... noroc

nici nu mai trebe sã ai. Bine cã
ajunsã ºi nea Popescu deputat,
cã probabel de ministru s-a
cam lins pe bot, cã la cât a

scãldat-o cu ajutoarele pentru
firme, de i-a zãpãcit pe toþi,
mare mirarea cã mai prinde
secretar de stat. Bine, cã la cât
de gãlãgios e nea ministrul, cel
mai probabel i s-o gãsi un loc
cãlduþ pe undeva. Unde mai
pui cã, cel mai probabel, a avut
‘mnealui grijã sã sã punã la scutealã.
   Mã fraþilor, fãcurãm ce fãcurãm
ºi iar ieºirãm ca pãduchele în
frunte ºi ne fãcurãm de bãcãnie. Pãi
da, avusãrãm douã sute la sutã la
alegerile parlamentare, ca în cazu
comunei ªimian, care-ºi dublã
populaþia peste noapte, da ºi
ajunsãrãm pe televiziuni cu
încercãri de fraude electorale,  cum
fu cazu’ la Voloiac,  Bîlvãneºti ºi
lista poate continua.  Unde mai pui
cã spre searã la Secþia de votare de
la Cãzãneºti apãrurã vreo treizeci
de maºini pline cu rromi, cu tot ce

trebe, adicã cu circu’ de rigoare, ºi
sã lãsã cu dosare penale.
   Mã fraþilor, acu cã trecurã alegerile
ºi nu mai influenþãm votu’, putem
atrage atenþia administratorilor
oraºului cã Severinu’ este tare trist
de sãrbãtori, cam gãlbejit. Nu or fi
rãmas neºte luminiþe mai vesele cu
care sã împodobeascã reºedinþa
judeþului?!

   ªi nu putem încheia înainte de de
aminti despre habarnismu’ celor de
la AEP Mehedinþi, care nu au au
reuºit sã ne spunã cum ieste cu
acreditarea jurnaliºtilor pentru
alegerile trecute ºi ne tot trimiteau
la AEP-ul central.
   Ca la noi, la nimenea ...
   ªi acu cã tot veni “bãlana” peste noi
ar fi cazul ca nea Arafat sã ne lase sã
tocam zapada de pe strãzi ºi noaptea
cã din partea autoritãþilor   s-ar putea
sã rãmânem blocaþi... de tot!
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


