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Sfântul Antonie cel Mare - hramul
de iarnã al Mãnãstirii Vodiþa

Eminescu nu poate fi judecat, admonestat ori
coborât de pe piedestal prin voinþa nimãnui
       Acad. Ioan-Aurel Pop, Preºedintele Academiei Române
Se vorbeºte mult, în ultimii ani, despre cultura europeanã, prin care unii
încearcã sã punã în umbrã culturile naþionale, inclusiv cultura românã.
Cultura europeanã nu existã în sine, fiindcã ea nu este produsul unui

popor european ºi nici al unei limbi
europene. Cultura europeanã existã prin
culturile naþionale, care exprimã specificul
fiecãrui popor, în contextul moºtenirii
comune europene.
Eminescu este european, pentru cã exprimã
esenþa spiritului românesc ºi este cel mai
reprezentativ creator român fiindcã s-a
încadrat în numitorul comun european.
Eminescu nu a fost declarat prototipul culturii
româneºti de cãtre vreo instanþã ºi nici
impus de vreo instituþie a statului, ci de viaþa
însãºi, de marea personalitate colectivã a
poporului român ºi, prin urmare, el nu poate

fi judecat, admonestat ori coborât de pe piedestal prin voinþa cuiva.
Eminescu exprimã în opera sa, in nuce, întreaga istorie a culturii româneºti
ºi europene.

Eveniment cultural de anvergurã,
la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier 
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Liberalizarea
pieþei energiei
ne-a prins cu

pantalonii pe vine
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Vaccinismul ºi
„moartea venitã

pe bandã de
magnetofon”

Sãrãcia, ca o
stare de graþie
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„Unirea cea Micã” - 24 ianuarie 1859
„De vrei sã ºtii cine ai fost, istoria învaþ-o pe de rost”!

   Istoria multimilenarã a poporului nostru are, ca principalã coordonatã, ideea ºi lupta
pentru Unire ºi Unitate „în cuget ºi simþiri”, în spaþiul Carpato- Danubiano- Pontic.

Pentru înaltul ºi mereu perenul ideal de Unire ºi de Unitate au luptat, la vremea lor,
printre mulþi alþii:

Cugetând cu...
Eminescu.
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Ziua Culturii Naþionale
la Drobeta Turnu Severin

Festivalul
Internaþional de

poezie
“MIHAI EMINESCU”
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Ziua Culturii Naþionale, este sãrbãtoritã, începând din 2011, la 15
ianuarie, când este aniversarea zilei de naºtere a lui Mihai Eminescu, declaratã
aºa cum se cuvine ca zi de sãrbãtoare a spiritului românesc, prilej de a aduce
în prezent, în conºtiinþele oamenilor tot ceea înseamnã cultura românã.

 În fiecare an, acest eveniment are loc ca un omagiu adus personalitãþii
emblematice a valorilor României, printr-un proiect de lege de cãtre Camera
Deputaþilor (Legea 238 din 7 decembrie 2010).
    Mihai Eminescu (Mihail Eminovici) s-a nãscut la 15 ianuarie 1850, la
Botoºani. A fost considerat de lectorii români ºi de critica literarã postumã
drept cea mai importantã voce poeticã din literatura românã.
    Mihai Eminescu a fost un poet, prozator ºi jurnalist român, receptiv la
romantismele europene de secol XVIII ºi XIX. 
    Eminescu a publicat primul sãu poem la vârsta de doar 16 ani, iar la 19 ani
a început sã studieze la Viena. A fost activ în societatea politico-literarã
Junimea, ºi a lucrat ca redactor la ziarul oficial al Partidului Conservator,
“Timpul”. În ºedinþa din 25 ianuarie 1902, Manuscrisele poetului (aproximativ
14.000 file) au fost dãruite Academiei Române de Titu Maiorescu.
    Astfel, Eminescu a fost ales post-mortem la 28 octombrie 1948, membru al
Academiei Române. 
   Mihai Eminescu a murit la 15 iunie 1889, la Bucureºti. Acesta a fost
înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din Bucureºti.

Ziua Culturii Naþionale la Drobeta Turnu Severin
Festivalul Internaþional de poezie

“MIHAI EMINESCU”

   La Drobeta Turnu Severin a avut
loc în perioada 13-15 ianuarie,
Festivalul Internaþional de Literaturã
“Mihai Eminescu” manifestare
iniþiatã de cunoscutul scriitor
mehedinþean Florian Copcea, de
mai bine de treizeci de ani ºi sprijinit
de instituþiile de culturã ale judeþului
Mehedinþi, de conducerea judeþului
ºi a municipiului Drobeta Turnu
Severin. Festivalul “Eminescu”, a
devenit emblema manifestãrilor
dedicate Zilei Culturii Naþionale, în
judeþul Mehedinþi ºi în Drobeta
Turnu Severin,  o sãrbãtoare menitã
sã anime sufletele ºi cugetele celor
care vibrezã româneºte, poeþi,
prozatori, din þarã ºi strãinãtate.
    Organizatorii ediþiei din acest an
a Festivalului Internaþional de Poezie
“Mihai Eminescu” ºi a sãrbãtoririi
Zilei Culturii Naþionale au fost
Consiliul Judeþean Mehedinþi,
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,

Primãria ºi Consiliul Local Drobeta
Turnu Severin, Palatul Culturii
“Teodor Costescu”, Episcopia
Severinului ºi Strehaiei, Fundaþia
“Lumina”, parteneri media fiind
televiziunea Tele 2 Drobeta ºi ziarul
“Obiectiv Mehedinþean”.
   Manifestãrile dedicate poetului
Mihai Eminescu se desfãºoarã an
de an la Orºova, Herculane ºi
Drobeta Turnu Severin.
   Prima zi a manifestãrilor începe la
Mãnãstirea “Sfânta Ana” cu o slujbã
de pomenire a poetului Mihai
Eminescu, cu decernarea premiilor
“Pamfil ªeicaru” - locul cel mai
potrivit de altfel de decernare a unui
astfel de premiu, mãnãstirea fiind
ctitoria acestuia.
   Numeroase personalitãþi au
primit premiul “Pamfil ªeicaru” de-
a lungul timpului, oameni cu mare
dragoste pentru cuvântul scris sau
rostit,

Aproape orice din spaþiul
dezbaterilor publice e de naturã sã ne
împartã în tabere adverse. Aºa a fost
ºi cazul Djokovic vs Australian Open.

Timp de vreo douã sãptãmâni am
trait în atmosfera de contraziceri ºi
injurii pe marginea subiectului.
Mulþi s-au implicat în aceste discuþii
cu patimã, fãrã sã precupeþeascã
niciun efort sã se înjure copios.
Cearta de fapt transpune divizarea
noastrã în privinþa vaccinãrii,
Djokovic fiind doar pretextul ideal.
Cei pro vaccin au exultat, antivacciniºtii
au sãrit în sus, cu o nervozitate nouã,
alimentatã de anvergura celebritãþii
marelui jucãtor de tenis.

Mã rog, una peste alta e limpede
cã trãim nu într-o societate divizatã
(ceeace e ºi normal poate,
diferenþele de statut social creazã în
perioadã de crizã adevãrate crevase
sociale), cât într-una în care
antipatiile, antagonismele aºteaptã
doar un chibrit aprins pentru a se
transforma într-un incendiu
mistuitor.

Acum vine ºi criza din învãþãmânt.
Greva cadrelor didactice picã prost,
la început de an. Dar picã bine
pentru toatã furia ºi toate frustrãrile
acumulate de un corp profesional
foarte expus, într- un sistem, cel de
învãþãmânt, aflat într-o crizã veche,
de funcþionalitate, un sistem  în care
s-au experimentat tot felul de

Cum sã nu ieºi în stradã?
reforme care nu vãd sã fi reuºit
altceva decât sã creeze o zãpãcealã
cronicã. Dacã le asculþi pe cadrele
didactice ce probleme invocã te iei
cu mâinile de cap. Ministrul o dã cu
limbajul lui de plastic, cu cifre ºi
pãreri din birou: “Costul standard/
elev destinat cheltuielilor materiale
a crescut în anul 2022, în medie, cu
13,17%, creºterea fiind mai
accentuatã în mediul rural”. Aha, bine
cã ne-am lãmurit. Problema
învãþãmântului nu e în cifre ºi
statistici, e una complicatã ºi subtilã.
Un text scris de Alex Goldis ºi
preluat de multe cadre din
învãþãmânt exprimã cel mai bine
aceastã realitate subtilã ce nu se
percepe din birourile ministeriale:
“Pe de o parte, salarii mici, cu intrare
în sistem de puþin peste 2000 de lei,
ieºire din sistem - cu toatã
vechimea, gradele etc. - maximum
5000. Asta în condiþiile în care
cantitatea de muncã e imensã ºi
excedã cu mult acele 5 ore fizice
zilnice. Pentru cã nu sunt locuri
titularizabile, o mare parte din tineri
sunt obligaþi sã dea acel examen
anual. Pandemia nu a fãcut decât sã
agraveze acest precariat: e singura
breaslã profesionalã aflatã „în prima
linie” cu privire la siguranþa cãreia
nu s-a interesat nimeni. Pe lângã cã
au trebuit sã se adapteze pe cont
propriu în timpul ºcolii online (fãrã
cursuri de specialitate, fãrã
infrastructura necesarã, cu indicaþii
de sus adesea haotice), când a
reînceput ºcoala au fost trimiºi în
condiþii de risc maxim fãrã a se
asigura cã sunt testaþi corespunzãtor,
fãrã a fi recompensaþi pentru aceste
condiþii de risc. Ba mai mult, când
s-a pus problema unor drepturi
salariale care li se cuveneau
conform legii, ele au fost amânate
constant.”

Cum sã nu ieºi în stradã?

 continuare în pag. 3
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Eveniment cultural de anvergurã, la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier 

Pe data de 17 ianuarie, a avut loc
lansarea volumului “Cetatea
Medievalã a Severinului, centru de
putere la Porþile de Fier”, semnat de
muzeograful Marin Iulian Neagoe.
Tot în cadrul evenimentului, s-au
desfãºurat alte douã evenimente:
conferinþa “Mãrirea, decãderea ºi
renaºterea Cetãþii Severinului” ºi
vernisajul expoziþiei “Mãrturii
Medievale din Þara Severinului”.

„Datoria noastrã, ca autoritãþi
locale, este sã susþinem
evenimentele generate de turism ºi

Se asfalteazã drumul de legãturã între Schela ºi Crihala
Strada, care face legãtura între

cartierele Crihala ºi Schela, a intrat
în reabilitare. Este vorba despre
artera Vasile Gionea, tronson cu
o lungime de 2,5 km. Investiþia cu
o valoare de peste 9 milioane de
lei va fi realizatã pe buget local,
cu sprijinul Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Termenul de finalizare
al lucrãrii este de un an de zile.

„Am demarat lucrãrile de
reabilitare a strãzii Vasile Gionea
(cunoscutã de severineni drept
Drumul Hoþilor), o arterã
importantã din municipiul nostru.
Aici , se reabil iteazã partea
carosabilã (cu o lungime de 2,5
km), se construiesc trotuare, se
extinde reþeaua de canalizare, se
construiesc sisteme pluviale
pentru preluarea apelor, se
amenajeazã spaþii verzi ºi piste
pentru bicicliºti. Este o investiþie
complexã, cu o valoare de
9.820.574,03 lei cu TVA, pentru
realizarea cãreia am primit ºi
sprijinul Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Le mulþumesc atât

în favoarea acestui sector. Am
participat la lansarea volumului
lansat de muzeograful Marin
Neagoe ºi echipa sa din cadrul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
Scriitura îºi propune, pornind de la
izvoarele istorice atestate, sã
elucideze misterele ce au apãrut în
jurul bãtrânei fortificaþii de la
Dunãre. Tocmai de aceea, îi felicit,
pe aceastã cale, pe autori, pentru
efortul depus în slujba comunitãþii
ºi îi  asigur de tot sprijinul
administraþiei locale, în demersul

de a valorifica obiectivele istorice
ºi culturale! Cetatea este un obiectiv
turistic aflat deja în circuitul
turistic, iar cartea de anvergurã
realizatã de muzeografii noºtri ne
sprijinã în demersul nostru de a o
valorifica din punct de vedere
cultural, turistic ºi, nu în ultimul
rând, material. Cu o veche istorie,
cetatea este principalul obiectiv
istoric din oraºul nostru. De aceea,
susþinem orice demers care
promoveazã acest loc încãrcat de
istorie”, declarã primarul

municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu, prezent la
eveniment.

Biroul de Comunicare al Primãriei
Municipiului Drobeta Turnu Severin

preºedintelui Aladin Georgescu,
cât ºi consilierilor judeþeni, care
au înþeles importanþa alocãrii unor
sume de bani cãtre administraþia
localã, pentru a putea continua,
astfel, lucrãrile în municipiul
nostru. Din punct de vedere
edil itar, lucrarea are dublã
semnificaþie: este o stradã de
legãturã între cartierele Dudaºul
Schelei, Schela ºi Crihala, fiind,

totodatã, cea mai importantã arterã
a cartierului nou format, aflat în
continuã expansiune (fostul
aeroport). De asemenea, pe
programul guvernamental „Anghel
Saligny”, vom continua sã
construim noi strãzi în cel mai
tânãr cartier al municipiului
Drobeta Turnu Severin”, declarã
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.

 urmare din pag. 2
 oameni de culturã, jurnaliºti din
þarã ºi strãinãtate.
   Dupã slujba parastasului la Orºova
au fost oferite ºi premiile „Eminescu”
personalitãþilor invitate din Mehedinþi,
Dolj, Vâlcea, Bucureºti, Baia Mare,
Republica Moldova ºi Serbia.

***
    Vineri, 14 ianuarie, oameni de
culturã, academicieni, profesori,
istorici, oameni de ºtiinþã ºi preoþi au
participat la Zilele Culturii Naþionale,
manifestare de mare amploare
culturalã la Palatul Culturii “Teodor
Costescu” din Drobeta Turnu Severin
ºi ultima zi a „Festivalulului
Internaþional de Literaturã “Mihai
Eminescu”.
     Festivitatea oficialã de la Palatul
Culturii “Teodor Costescu” a început cu
o scurtã alocuþiune rostitã de doamna
Emilia Mihãilescu, managerul Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” ºi a fost
moderatã de scriitorul Florian Copcea.
   Din programul manifestãrilor
susþinute la Palatul Culturii “Teodor
Costescu” menþionãm: Colocviul
“Ziua Culturii Naþionale”, Omagiul lui
Eminescu; Decernarea premiilor
“Eminescu”, “Hyperion”, “Pamfil
ªeicaru”; lansarea de cãrþi ºi a unui
Volum omagial, Periplu poetic,
concertul Corului “Kinonia” al
Episcopiei Severinului ºi  Strehaiei,
concert folcloric susþinut de Grupul
“Flori de Dor” coordonat de profesoara
Siþa Novac.

Ziua Culturii Naþionale...

  Gabriela Pogaci
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Luni, 17 ianuarie 2022, cinstitul
aºezãmânt al Vodiþei ºi-a serbat unul
dintre ocrotitorii spirituali, pe Sfântul
Antonie cel Mare. Slujba de hram a
fost oficiatã de Preasfinþitul Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
având alãturi un numeros sobor de
preoþi ºi diaconi.

Prãznuirea Sfântului Antonie a
început din seara zilei de sâmbãtã, cu
sãvârºirea Vecerniei Mari cu Litie. În ziua
hramului, Sfânta Liturghie arhiereascã
a început în jurul orei 09:00.

Rãspunsurile liturgice au fost date

Sfântul Antonie cel Mare - hramul de iarnã al Mãnãstirii Vodiþa

de cãtre protopsalþi ai Catedralei
Episcopale din Drobeta-Turnu
Severin.

În cadrul Sfintei Liturghii
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
hirotonit întru preot pe tânãrul diacon
Munteanu Dumitru-Florin pe seama
parohiei Grozeºti din protopopiatul
Strehaia ºi întru diacon pe tânãrul
teolog Cioabã Ilie Cristian pe seama
parohiei Marga din protopopiatul
Drobeta Turnu Severin. Dupã
rugãciunea amvonului Ierarhul a
hirotesit duhovnic pe pãrintele Ionuþ

„De vrei sã ºtii cine ai fost,
istoria învaþ-o pe de rost”!
   Istoria multimilenarã a poporului
nostru are, ca principalã coordonatã,
ideea ºi lupta pentru Unire ºi Unitate
„în cuget ºi simþiri”, în spaþiul
Carpato- Danubiano- Pontic. Pentru
înaltul ºi mereu perenul ideal de
Unire ºi de Unitate au luptat, la
vremea lor, printre mulþi alþii:
   Mihai Viteazul, voievodul Unificator,
care în ziua de 27 mai 1600 s-a
proclamat ceea ce era de fapt ºi de
drept, „Domn al Þãrii Româneºti, al
Ardealului ºi a Toatã Þara Moldovei”,
el intrând în istorie ca un simbol
strãlucit ºi însufleþitor pentru toate
generaþiile care au militat, au luptat,
ori s-au jertfit pentru înaltul ideal al
înfãptuirii, al pãstrãrii sau refacerii
unitãþii pãmântului românesc.
  Tudor Vladimirescu, conducãtorul
revoluþiei din 1821, amplã miºcare
popularã ºi naþionalã declanºatã
„pentru binele ºi folosul a toatã þara”
„ca unii ce suntem de un neam ºi de o
lege”, când s-a proclamat cu tãrie cã
„Patria se cheamã norodul, nu tagma
jefuitorilor”.   În 23 ianuarie, omagiem

„Unirea cea Micã” - 24 ianuarie 1859
bicentenarul ºi încã un an, de când
Tudor s-a ridicat ºi a glãsuit: Destul!
ªi de când paloºul lui a pus capãt unui
veac de împilare.
   „Oamenii ºi locurile l-au simþit ºi îl
simt, parcã, viu, galopând pe plai sau
coborând spre Motru pentru a face
judecãþi drepte ºi a face bine-n þarã.
Dar ca sã simþi aceasta trebuie sã fii,
cel puþin odatã, prezent la Padeº, la
omagierea Marelui Pandur, sã asculþi
Cântecul Domnului Tudor înãlþat în
Câmpia Soarelui de fiii acestui þinut
de baladã, sã simþi slujba de pomenire
de la Tismana ºi emoþia copiilor veniþi
la Vladimir sã-ºi cinsteascã eroul”.
(G.D. Iscru º.a., Tudor Vladimirescu
în memoria poporului român).
   Liderii de necontestat, un
Bãlcescu, un Iancu, un
Kogãlniceanu, un Eftimie Murgu ºi
mulþi alþii, ce s-au aflat în fruntea
Revoluþiei române de la 1848-1849
ºi care au fãcut sã se audã, dincoace
ºi dincolo de Carpaþi, de la Tisa pânã
la Nistru, strigãtul de pe Câmpia
Blajului a zecilor de mii de glasuri:
„Noi vrem sã ne unim cu þara!”
   Idealul unitãþii-naþional-statale s-

a materializat prin Unirea din 24
ianuarie 1859 sau „Unirea cea
Micã”. Ea s-a realizat fãrã violenþã,
în condiþiile dreptului maselor
populare de a-ºi hotãrî destinul.
Dupã cum avea sã afirme marele om
de stat Mihail Kogãlniceanu, Unirea
din 1859 a fost „ actul energic al
întregii naþiuni române… Unirea
naþiunea a fãcut-o… Cheia boltei
fãrã care s-ar prãbuºi tot edificiul
naþional”. Unirea Principatelor
Române reprezintã actul politic care
stã la baza României moderne.
    În vara anului 1853 izbucneºte

Gabriel Bãdescu de la Parohia Salcia
din protopopiatul Vânju Mare.

În cuvântul de învãþãturã rostit,
Preasfinþitul Pãrinte Episcop Nicodim
a prezentat viaþa ºi activitatea Sfântului
Antonie cel Mare, îndemnând
credincioºii la rugãciune, avându-i
model în rugãciune pe Cuviosul
Antonie împreunã cu Sfântul Nicodim.

Mãnãstirea Vodiþa, a cãrei piatrã de
temelie a fost pusã de Sfântul Cuvios
Nicodim, este cea mai veche ctitorie
voievodalã atestatã documentar ºi
este, de asemenea, primul aºezãmânt
monahal din þara noastrã administrat
autonom, dupã regulile specifice
Bisericii Ortodoxe, stabilite în
canoane de Sfântul Vasile cel Mare.

Acest important aºezãmânt a fost
încã de la începuturi o adevãratã
redutã de apãrare a credinþei ortodoxe
în acest colþ minunat al României. A
fost, de asemenea, un loc al educaþiei,
un centru cultural de mare valoare.
Mãnãstirea Vodiþa este situatã la 8 km
de oraºul Orºova ºi la 18 de Drobeta-
Turnu Severin, capitala judeþului.
Mãnãstirea din prezent este ridicatã

lângã ruinele fostei biserici construite
de Sfântul Nicodim.

Ruinele mãnãstirii ctitorite la 1370
de Sfântul Nicodim amintesc de
frumuseþea acelui edificiu, de cea mai
veche fundaþie voievodalã din Oltenia.
Cuviosul Nicodim a traversat Dunãrea
ºi a decis sã ridice pe valea pârâului
Vodiþa un lãcaº de cult închinat
Fecioarei Maria, care i se arãtase în
vis. „Mãnãstirea Vodiþa a fost
întemeiatã în secolul al XIV-lea, pe
teritoriul comunei Vârciorova, în
apropierea graniþei dintre Imperiul
Austro-Ungar ºi Þara Româneascã.
Mãnãstirea a fost ridicatã între anii
1370-1372, de cãtre Sfântul Cuvios
Nicodim cel Sfinþit de la Tismana, pe
cheltuiala domnitorului Vladislav I -
Vlaicu Vodã. (…) Prima mãnãstire
de pe pãmânt românesc, cea de la
Vodiþa a fost ridicatã de Sfântul
Nicodim dupã ce Maica Domnului i
s-a arãtat în vis. Ea i-a spus sã treacã
Dunãrea ºi sã ridice o mãnãstire la
Cascade (…)”, se spune într-un
volum dedicat Mãnãstirii Vodiþa.

Pr. Marian-Alin Giginã

 Continuare în pag. 12

rãzboiul Crimeii, început de Rusia
împotriva Imperiului Otoman. La
Congresul de pace de la Paris (1856),
reunit dupã înfrângerea Rusiei, s-a
adus în plan politic internaþional ºi
situaþia principatelor Dunãrene, unirea
acestora  fiind una dintre problemele
importante puse în faþa Congresului.
S-a creat ºi posibilitatea cã cetãþenii
români sã se pronunþe pentru unire.
  Patrioþii români, prin reprezentanþii
lor distinºi: M. Kogãlniceanu, V.
Alecsandri, Costache Negri, Al Ioan
Cuza, V. Mãlinescu, Constantin A.
Roseti,
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   La aproape un an de la alegerea sa
în funcþia de preºedinte al PMP,
Cristian Diaconescu este puternic
contestat de colegii sãi. PMP se aflã
în mijlocul unui scandal dupã ce
formaþiunea a anunþat pe Facebook
pe 19 februarie convocarea un
congres pentru alegerea unei noi
conduceri. Chiar dacã nu a trecut nici
mãcar un an de când Diaconescu a
fot ales preºedinte, aceasta pare sã
îºi fi dezamãgit total colegii, printr-o
atitudine oscilantã în privinþa direcþiei
în care trebuie sã se îndrepte partidul,
pentru a scãpa din zona de subsol a
sondajelor de opinie referitoare la
încredere ºi intenþie de vot.
   Preºedintele partidului, Cristian
Diaconescu, declarã cã „aºa-zisul
congres este ilegal”. În replicã, liderii
PMP care au convocat întâlnirea, au
afirmat cã aceasta a fost una statutarã
ºi cã regretã declaraþiile lui
Diaconescu.
   „Colegiul Naþional al PMP s-a
întrunit statutar în data de 12 ianuarie
2022, cu prezenþa a 44 de membri
din 69, ºi a decis convocarea
Congresului PMP în data de 19
februarie 2022, la Bucureºti, pentru
alegerea unei noi conduceri. La
ºedinþa Colegiului Naþional au
participat liderii filialelor PMP Iaºi,
PMP Prahova, PMP Caraº Severin,
PMP Bistriþa Nãsãud, PMP
Bucureºti, PMP Sector 1, PMP Sector
3, PMP Sector 4, PMP Sector 6, PMP
Buzãu, PMP Maramureº, PMP Sãlaj,
PMP Dolj, PMP Gorj, PMP Bacãu,
PMP Mehedinþi, PMP Mureº, PMP
Botoºani, PMP Cluj, PMP
Hunedoara, PMP Satu Mare, PMP
Covasna, PMP Harghita, PMP

PMP, nemulþumit de activitatea preºedintelui Cristian Diaconescu!
A fost convocat un congres în februarie

Partidul Miºcarea Popularã traverseazã o perioadã destul de agitatã, dupã
ce 46 din cei 69 de lideri locali au decis convocarea unui congres al

partidului pe data de 19 februarie 2022. Deºi se afla în sediul partidului la
ora când Colegiul Naþional s-a reunit în ºedinþã, Cristian Diaconescu a

refuzat sã participe ºi ulterior a reacþionat dur spunând cã întrunirea ar fi
ilegalã. Excelent ca diplomat de carierã ºi analist de politicã externã,

Cristian Diaconescu s-a dovedit, în scurta perioadã de când conduce PMP,
un politician incapabil sã ridice partidul în sondaje.

Giurgiu, PMP Ialomiþa, PMP Tulcea,
PMP Vaslui, PMP Vâlcea, PMP
Vrancea, PMP Suceava, PMP Ilfov,
precum ºi alþi lideri ai PMP care sunt
membri ai Colegiului Naþional - aleºi
locali ºi vicepreºedinþi. Având în
vedere situaþia internã a partidului ºi
nevoia unei evaluãri, PMP a decis
convocarea Congresului pentru
alegerea unei noi conduceri
naþionale”, transmite PMP într-un
comunicat oficial.
   De asemenea, participanþii la
Colegiul Naþional au mai transmis cã
regretã declaraþiile domnului
preºedinte Cristian Diaconescu cu
privire la întrunirea statutarã a
Colegiului Naþional PMP prin care
sugereazã cã toþi liderii PMP care s-
au întrunit au o altã agendã.
„Precizãm cã la ºedinþa Colegiului
Naþional nu s-a discutat despre relaþia
cu alte partide, despre nicio fuziune
sau alianþã. PMP îºi continuã propriul
drum, fiind al treilea partid la nivel
naþional ca numãr de aleºi locali”, se
aratã în comunicatul oficial.
   Tuturor celor care s-au grãbit sã
considere cã întâlnirea Colegiului
Naþional ar fi un puci,
europarlamentarul Eugen Tomac le
rãspunde cu fermitate:
   „Înainte de toate, un puci are loc
atunci când într-un stat este preluatã
puterea de cãtre un grup minoritar
prin violenþã. Da, am participat
sãptãmâna aceasta la o ºedinþã a
PMP, convocatã la iniþiativa a 46 de
lideri ai PMP. De ce? În primul rând,
pentru cã PMP nu a mai avut o
ºedinþã de partid de mai bine de douã
luni, ori acest aspect este inadmisibil
în rândul unei structuri politice, mai

ales cã dupã PSD ºi PNL suntem
partidul cu cei mai mulþi reprezentanþi
în administraþia localã. De asemenea,
am fost ºocat cã, deºi domnul
preºedinte al PMP era în sediul
central al partidului în care avea loc
reuniunea a 70% din liderii
partidului, a ales sã nu participe,
acuzând ulterior, în mod incorect, cã
întâlnirea noastrã este una ilegalã.
Aceastã abordare, pe care nu am
înþeles-o ºi nu o voi înþelege
niciodatã, ne-a determinat pe mine
ºi majoritatea colegilor sã adoptãm
decizia de a convoca cu unanimitate
de voturi un nou congres. Nu este un
moment fericit în viaþa unui partid
politic, dar în acelaºi timp noi, cei care
l-am clãdit ºi pãstrat în viaþã, am
decis prin mijloace democratice care
e drumul de urmat. Nu am discutat ºi
nici nu a ridicat vreun coleg în timpul
ºedinþei subiectul legat de relaþia cu
alte partide ºi nici nu ne intereseazã.
Eu ºtiu atât, cã PMP este un partid

mare, curat, liber ºi cu foarte mulþi
oameni valoroºi”.
Poziþia lui Cristian Diaconescu
   „Cât timp voi fi Preºedintele PMP,
nu voi permite ca ambiþiile
individuale ale câtorva sã predomine
interesului colectiv al PMP; PMP are
o ºansã realã ca prin unitate ºi
pãstrarea unei “coloane vertebrale” sã
devinã o alternativã viabilã pentru
electoratul de dreapta; PMP are
strategia sa proprie, nu copiazã
acþiunile altor partide, nu face alianþe
“de fricã” sau parteneriate
conjuncturale în funcþie de “cum bate
vântul” guvernãrii; Oricine nu
reuºeºte sã accepte sau sã înþeleagã
poziþionarea actualã a conducerii
PMP este invitat sã îºi dezvolte
propria cale, în afara structurii de
partid”, a transmis Diaconescu.
   Cristian Diaconescu a fost ales pe
7 martie 2021 preºedinte al Partidului
Miºcarea Popularã.

 Romeo Crîºmaru

În calitate de investitor pe termen
lung în viitorul tinerilor, am lansat
împreunã cu Narada Fondul de
Urgenþã pentru soluþionarea
alertelor în educaþie din Oltenia,
ca rãspuns la statisticile identificate
la nivel naþional:
 Numãrul de elevi care nu au acces
la o bibliotecã (500.770), la un
laborator de ºtiinþe (845.000) sau
la grupuri sanitare în incinta ºcolii
(230.000);
 1 din 6 ºcoli din România nu au
acces la o sursã autorizatã de
alimentare cu apã, în timp ce mai
mult de jumãtate dintre acestea nu

CEZ ºi Narada lanseazã un fond de
urgenþã pentru viitorul ºcolilor din Oltenia

Începând cu anul 2022, CEZ se alãturã proiectului HartaEdu, lansat
de Narada ºi devine partenerul unic pentru asigurarea accesului la

educaþie în zona Olteniei. Platforma reprezintã, astfel, o punte de
legãtura cu ºcolile din aria de operare a companiei pentru a rezolva

urgenþele din educaþie cu care acestea se confruntã.

au o salã de sport;
 Peste 550 de alerte înscrise pe
platformã pânã în prezent, traduse
printr-un numãr de 109.477 de elevi
care  continuare în pag. 11
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XXI)
Accidentele rutiere în România

au devenit obsedante: în fiecare zi aflãm
de câte unul mai grozav, tragic,
devastator emoþional ºi material, cu
pierderi de vieþi omeneºti decât altul. Nu
mai târziu de sãptãmâna trecutã, despre
unul petrecut pe raza satului Cocorova
din Mehedinþi, în care au fost implicate
douã autoturisme, unul dintre ele,
condus de un tânãr de 19 ani, cu un
pasager alãturi, un autoturism marcã
strãinã, cu volan pe dreapta, a lovit frontal
un altul în care se afla o familie, tatãl,
mama ºi o fiicã, elevã în clasa a noua,
fiul acestora ºi unchiul, fratele tatãlui.
Dintre aceºtia, pe loc, au decedat pãrinþii
celor doi copii, unchiul, iar fiica este în
comã. Fiul este la fel, în comã. Din maºina
cealaltã, a murit la câteva zile pasagerul
din stânga ºoferului, acesta, ºoferul
neavând decât ceva leziuni, dar nu grave.
   Cu câteva zeci de zile mai înaintea
acestui carnagiu, tot în zona Cocorova,
a fost un alt accident din care au rezultat
doar pagube materiale, doar unul
dintre pasageri, un adolescent de 19
ani, s-a ales cu rãni grave, fiind
transportat la spital, la Timiºoara; între
timp, aflãm cã ºi-a revenit, este
conºtient, poate sã se hrãneascã…
   În Timiºoara, aflãm de un incident
nocturn, petrecut noaptea pe la ora 3,
într-o parcare publicã: un autoturism
loveºte lateral stânga o maºinã parcatã,
o împinge în bordurã ºi o avariazã ºi pe
partea dreaptã. Autorul incidentului
pleacã de la locul accidentului,
parcheazã undeva în apropiere. Poliþia
aºteaptã 24 de ore ca autorul sã declare
lovirea, incidentul… Între timp, din
surse neoficiale, aflãm cã ºoferul-autor
nu avea permis de conducere, maºina
nu avea asigurare, iar el nu era nici
proprietarul acesteia, fiind a fratelui sãu.
Între timp, ºoferul-autor ar fi declarat cã
nu are bani sã plãteascã reparaþiile
maºinii lovite. Ancheta ar fi normal sã
fie în derulare la Poliþia rutierã Timiºoara.
   Aici, în aceste cazuri, despre ce fel de
educaþie poate fi vorba: moralã,
cetãþeneascã, rutierã, familialã (adicã “cei
7 ani de acasã”!), ºcolarã sau din toate
câte ceva? Am îndrãzni sã avansãm ideea
unei vini a societãþii în ansamblul ei, care
a permis ºi a încurajat promovarea unor
false valori precum vedetele de carton,
care pozau cu maºini ultra-scumpe, în
week-end-uri super-elegante, apoi, filme

Nu cred cã Mehedinþiul, prescurtat MH, îºi meritã supranumele
de „Mama Hoþilor”. Cu toate cã majoritatea hoþilor care s-au pripãºit
pe aici n-au avut nici mamã, nici tatã. Ci numai avantaje. Dosite,
spectaculos, ca într-o piesã de teatru unde aplauzele sunt interzise.
Sãrãcia nu e starea noastrã de graþie, e starea noastrã de greaþã. O
greaþã care a cuprins definitiv existenþa asta, greaþa ca o graþie care
l-a fãcut pe celebrul Florin Mãneanu, ãla fãrã mascã, de la Noua
Dreaptã, sã plece la Timiºoara ºi sã cearã un Miting de Protest
împotriva SCUMPIRILOR în lanþ pe care administraþia USR-istã
timiºoreanã le-a „IMPUS”: scumpiri ale gigacaloriei termice;
scumpiri ale cãlãtoriilor urbane pe mijloacele de transport în comun;
scumpiri ale taxelor ºi impozitelor locale; scumpiri ale taxelor de
eliberare de documente necesare construirii de imobile; scumpiri

ale taxelor pentru parcãri. Bãiat bun, Mãneanu ãsta, de a ajuns sã-i
ºtie Timiºoara de fricã! A candidat ºi la Primãria Severin, ca sã se
afle-n treabã, probabil!

Pentru cã la Severin ºi la Mehedinþi, în general, sãrãcia poate fi vopsitã
oricând, sã dea bine la postacii parlamentarilor pe facebook. Dupã care
vin postacii postacilor ºi alþii ºi aruncã cu jerbe de flori pe alte reþele
sau grupuri, cã activitatea asta e plãtitã regeºte, de la o vreme.

Probabil cã nu este top naþional în care Mehedinþiul sã nu existe.
Nu cu „fapte bune” cum îi place unui glumeþ sã spunã, deºi faptele
bune sunt din ce în ce mai rare, cam cum sunt poliþiºtii de la rutierã
pe strãzile oraºului, de la o vreme.

Nu ºtim dacã suntem sãraci în condiþiile în care gazul a ajuns la
porþile Severinului prin 2007. ªi de atunci tot aºteptãm sã cadã
„norocul” termic peste noi în fiecare iarnã. ªi cheltuim bani (bine cã
nu-s ai noºtri, ci ai Guvernului) pentru cã nu avem nici o soluþie
viabilã, deºi au venit fel ºi fel de politruci cu idei, centrale ºi alte
paranghelii termice fãcute sã funcþioneze numai în campaniile
electorale. Au venit chinezi, indieni ºi românaºi de-ai noºtri, nu din
Strehaia, „menegeri”, cum s-ar spune.

Sunt multe de fãcut ca sã intrãm într-o normalitate caracteristicã
unui municipiu, de ajungi sã te întrebi care este rolul viceprimarilor,
la o adicã. Cã nu „strãlucesc” în niciun fel. Deºi probleme sunt
destule. Primarul ar cam trebui sã „ia taurul de coarne” în privinþa
asta ºi sã vedem cum transpirã
viceprimarii, nu doar la casieria
Primãriei, când numãrã banii.

- pentru cã avem blocuri
sociale locuite de „asistaþi” cu
câte 5-6 maºini;

- pentru cã avem parcãri în
care zac maºini abandonate ºi nimeni nu miºcã nimic, sã nu deranjeze
praful probabil;

- pentru cã avem „centuriste” cu amenzi de milioane care presteazã
bine-mersi în continuare,

Sãrãcia, ca o stare de graþie
ºi alte producþii cu multã violenþã ºi mult
sex, cu multã… adrenalinã, clipuri
muzicale cu trupuri dezgolite, cu dansuri
lascive, incitatoare, sugerând o maturitate
falsã, apoi, o ºcoalã mereu pusã la
dispoziþia ºi decizia elevilor ºi a pãrinþilor,
cu o reformã care nu reuºeºte decât sã
dezbine ºi mai mult relaþia elev-profesor,
peste care s-a suprapus pandemia asta
cu ºcoala ei online, o metodã pentru care
societatea noastrã nu era pregãtitã s.a.m.d.
Pe acest fond apar teribiliºtii adolescenþi,
proaspãt deþinãtori de permise de
conducere - ca sã nu mai vorbim, în
context, de “mafia permiselor” - tineri care
deþin autoturisme puternice, cumpãrate
de pãrinþi, ca sã nu le fie umiliþi copiii lor
de cãtre colegi, cum cã ar avea maºini
ieftine sau, Doamne fereºte, marcã
româneascã! Iar încurajãrile venite
subliminal pe canale media sau pe Internet,
sã conducã precum personajele de filme,
apoi de cele din clipurile muzicale ori jocuri
video, mãresc viteza de croazierã pe
drumurile publice ºi lovesc alte
autoturisme care merg regulamentar,
declanºând tragedii peste tragedii…
   Ministrul de Interne, dl Bode declara
deunãzi cã ministerul sãu este copleºit
de situaþii grave, cã va proceda la noi
angajãri, cã va mãrii pretenþiile de
performanþã între cei deja angajaþi etc.
Ministrul sugereazã fãrã sã o spunã,
bãnuim noi, cã poliþia este mãcinatã
de relaþii cu clanuri interlope, cã are un
nivel de corupþie greu controlabil, cel
puþin. Dar Serviciile de informaþii, ce
pãzesc? Au informat, ºi dacã da, care
au fost mãsurile luate? Ori ºi Serviciile
sunt penetrate de clanuri ºi de structuri
paramilitare, transnaþionale, cu
interese supra-statale?
   Domnule Preºedinte Johannis, pe la
Cotroceni, ce  se aude? Maºinile
Instituþiei Prezidenþiale sunt la adãpost,
nu riscã sã fie lovite în parcare? Când
vã deplasaþi, vedeþi cum adolescenþii
care fac curse ilegale, acele aºa-zise
“liniuþe”, ºi sã vã loveascã autoturismul
oficial, în coloanã! Apropo de educaþie,
domnule Preºedinte: dl. ministru
Câmpeanu numai ce a anunþat cã
ºcolile se vor închide iar, dar nu din
cauza pandemiei, ci din pricina
facturilor uriaºe la electricitate ºi gaze
naturale! Aþi avut gura auritã, n-aþi mai
fi avut-o, domnule Preºedinte, cu statul
acela… eºuat! C. Ovidiu  Continuare în pag. 16
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   Citeam zilele trecute un banner pe
facebook, voit provocator în sine,
care spunea cã dacã Olanda este
numitã “Þara lalelelor”, iar Japonia
“Þara Soarelui-Rãsare”, cum am
putea numi România? Rãspunsurile
internauþilor români nu au întârziat
sã aparã, dar majoritatea lor
covârºitoare fiind cu tentã
defãimãtoare, degradantã sau la
caterincã, la adresa þãrii: ba cã “þara
mincinoºilor”, ba „a nimãnui”, ori
„a lui Papurã-Vodã”, a „slugilor
Europei” ºi nu numai; pe urmã, drept
„stat eºuat”, „þara mafioþilor”, a
„viselor furate” etc. Au fost ºi ceva
comentarii-propuneri mai
temperate, precum „þara specialã”
sau a „tuturor posibilitãþilor”.
Plecând de la provocarea din tema
banner-ului, sã remarcãm faptul cã
atât Olanda cât ºi Japonia - dar
exemplele pot continua cu, sã
zicem, Argentina - „Þara tangoului”
sau Brazilia - „Þara cafelei”, ori
Australia - „Þara cangurului” -
aceste þãri folosesc astfel de
sintagme spre a-ºi promova
interesele fie turistice, fie comerciale,
în primul rând. La noi, se pare cã
lucrurile stau ceva mai labil la acest
capitol, noi vrem sã ieºim în evidenþã
cu neajunsurile, cu slãbiciunile, cu
ticãloºiile, chiar prin nenorocirile de
tot soiul: minciuna, corupþia,
dezorganizarea, lipsa de caracter. Nu
cã nu ar fi astfel de aspecte negative
pe la noi, ºi ar trebui sã pozãm în
„fete mari”, dar nici prin Olanda ori
Japonia nu existã doar lapte ºi miere,
aur, smirnã ºi tãmâie pe la toate
colþurile, iar guvernele lor au rezolvat
toate imoralitãþile ºi furãciunile din
bugetele naþionale, ori din privat!
Dar ele, þãrile astea ºtiu, au aceastã
educaþie, de a nu-ºi spãla rufele în
stradã, în vãzul lumii, de a nu-ºi
exiha beteºugurile spre a stârni fie
mila, fie de a poza în necruþãtori
autoevaluatori. Prin urmare, aceste
state îºi menajeazã imaginea ºi îºi
promoveazã valorile ºi originalitatea
spre a atrage, spre a spori încasãrile
din turism ori din exporturi! Noi, nu,
iatã, în cea mai mare parte, întindem
mâna ºi ne punem cenuºe în cap
de parcã asta ar eradica complet
orice hibã ori beteºug moral sau

ROMÂNIA, ÞARÃ… CUM?

Pe timpul activitãþii, pompierii le-
au vorbit micuþilor despre importanþa
prevenþiei, atât în ceea ce priveºte
folosirea surselor de aprindere care pot
genera incendii, cât ºi despre
comportamentul pe care trebuie sã-l
adopte pe timpul sau dupã producerea
unui cutremur.

Micuþii au fost foarte receptivi la
sfaturile pompierilor, au înþeles cã
focul le este prieten, dar atunci când
este scãpat de sub control, devine
periculos pentru viaþa oamenilor ºi
animalelor, mistuind bunurile acestora
ºi afectând natura. Aceºtia au promis
cã vor respecta mãsurile de apãrare
împotriva incendiilor, îºi vor asculta

economic. Poate fi asta ºi o formã
de frustrare, venitã pe cine ºtie ce
filiaþie genomicã, nu insistãm, însã,
cel puþin ar trebui sã luãm exemplul
acelor state, precum Olanda ºi
Japonia, ºi sã ne promovãm bunele
aspecte, cel puþin dacã nu câºtigãm
nimic, sã nu fim percepuþi ca niºte
tãitori de creangã de sub picioare!
   Spuneam în acel context
facebook-istic - fãrã a fi amintit de
legãtura acestei atitudinii anti-
naþionalã cu celebra alegere a unui
logo pentru România turisticã, de
pe vremea Elenei Udea ca ministru
în funcþie al Turismului, cum acea
frunzã aleasã drept simbol alãturi
de logo, era, de fapt, un fel de copy
paste de pe Internet, o prelucrare
minorã a unei grafici postate pe
acolo - acum revenind, oare, ce-ar
fi sã legãm de numele þãrii
sintagme precum “Þara Mioriþei”,
sau „Þara Carpaþilor”, sau „Þara lui
Brâncuºi”? De asemenea, ar fi
potrivit, mai afirmam eu, acolo, ºi
supranume precum „Þara Nadiei,
a lui Hagi ºi Nãstase”, ºi chiar „Þara
Grãdina Maicii Domnului”!
   Astfel de simboluri naþionale
sunt multe, dincolo de cel al lui
Dracula - care nici mãcar nu este
ales de noi, ci în virtutea romanului
lui Bram Stocker, un irlandez, de
cãtre Occidentul capitalist, pe care
simbol ºi “brand de þarã” l-am
adoptat din raþiuni… turistice!
   Pe de altã parte, asta mi-a dat apã
la moarã - Moara lui Cãlifar, Moara
cu noroc, Morile de la Rudãria,
Morile de la Sicheviþa sau Moara
de la Ohaba, Moara de la Belint,
Moara de la Seaca, Moara de la
Mãrãndeni, Moara de la Rãsãrit -
sã încep a vã împãrtãºi ceva
fragmente dintr-o serie de referate
ale unor elevi de clasa a XII-a, cu
acceptul lor, pe subiectul
“Patriotismul, azi”. Sã vedeþi acolo,
cum gândesc tinerii adolescenþi,
trecuþi de pragul celor 18 ani
despre acest aspect  al atitudinii faþã
de þarã, aspect de care unii dintre
români se feresc ca de foc, parã ºi
vâlvãtãile Gheenei, la un loc,
Doamne fereºte!
Aºadar, România… ºi mai cum?

Dan ªalapa

Pompierii mehedinþeni alãturi de preºcolari
Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului

Mehedinþi au desfãºurat miercuri, 19 ianuarie, o activitate de educare
preventivã, adresându-se unei clase de preºcolari din cadrul Grãdiniþei

Nr. 3 din Drobeta Turnu Severin.

pãrinþii ºi le vor dezvãlui ºi lor secretul
unui cãmin în siguranþã.

Pompierii le-au împãrtãºit micuþilor
importanþa diversitãþii structurilor
profesioniste pentru situaþii de urgenþã
ºi s-au asigurat cã înþeleg principalele
misiuni desfãºurate de salvatori în
sprijinul semenilor.

Entuziasmul ºi implicarea copiilor au
fost rãsplãtite de pompieri cu dulciuri ºi
promisiunea cã vor reveni în mijlocul
lor. La rândul lor, salvatorii s-au bucurat
de preþuirea micuþilor, care ºi-au
manifestat iubirea pentru ei, oamenii în
uniformã, care vegheazã la binele tuturor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
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Eminescu are versuri clasice
precum cele ale lui Horaþiu, Vergiliu
ºi Ovidiu. El cântã dragostea galantã
ºi onoarea cavalerilor medievali ca
odinioarã trubadurii ºi truverii, el
detaliazã Evul Mediu al lui
Alexandru cel Bun, de la 1400,
aºa cum fãcea Victor Hugo în
„Notre Dame de Paris” pentru
spaþiul francez.

Dar Eminescu anticipeazã ºi
lumea viitorului, proiectând, prin
perceperea vitezei luminii ºi prin
universul ideatic al unei lumi în
eternã miºcare, creaþia culturalã ºi
ºtiinþificã româneascã înspre
ultimul secol al mileniului al II-lea
ºi înspre cel de-al treilea mileniu.

Eminescu, nãscut la o datã precisã
(15 ianuarie 1850) ºi într-un loc
anume (în Þara de Sus a Moldovei),
ºi-a încheiat creaþia odatã cu vârsta

Eminescu nu poate fi judecat,
christicã pãmânteascã, dar a fost
atins de o aripã de înger ºi a fost
destinat eternitãþii.

Complexele noastre sunt legate de
amploarea, nu de valoarea creaþiei
culte româneºti, iar amploarea este
limitatã de mulþi factori, inclusiv de
bariera lingvisticã. Cu toate acestea,
este firesc ca noi „locului sã ne þinem”,
sã ne preþuim valorile aºa cum sunt
ele, sã ne cultivãm limba „ca un fagure
de miere”, fãrã ostentaþie ºi emfazã,
aºezându-le pe toate în concertul
intelectual european.

Academia Românã se strãduieºte
de peste un secol ºi jumãtate sã
creeze culturã, sã valorifice creaþia
culturalã româneascã validatã din
toate timpurile ºi sã pregãteascã
premisele operelor noastre spirituale
din viitor, toate acestea integrate în
marile curente de valori europene.
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   „Suferiþi daune - sau, mai rãu, aþi
murit - din cauza vaccinului Covid?
E problema ta, pentru cã vaccinul nu
este obligatoriu ºi tu ai ales sã faci
injecþia voluntar”. Potrivit ziarului
„Gazeta Româneascã” din Italia,
acesta este mesajul lui Roberto
Speranza, Ministrul italian al
Sãnãtãþii, transmis unei familii dupã
moartea unei femei în urma
vaccinãrii. De fapt cine este stãpîn pe
ministerele sãnãtãþii din þãrile lumii?
Cine conduce aceastã organizaþie,
asupra cãreia cad tot mai grele
suspiciuni ºi acuze? Pentru prima
oarã în istoria sa, OMS are un
Director General care nu-i medic,
etiopianul Tedros Adhanom
Ghebreyesus, fost membru de frunte
al unui partid comunist, cu
comportament terorist, implicat în
moartea a cîteva mii de etiopieni.
Susþinut de vacciniºtii lui Bill Gates,
Fauci ºi alþi teroriºti din vîrful
globalismului, acesta deþine un rol
cheie în teatrul mondial al
pandemiilor, fiind ascultat cu
obedienþã ºi în România. În ciuda
gravelor încãlcãri ale drepturilor
omului, în ciuda efectelor colaterale, Maria Diana Popescu, Art-emis

 www.art-emis.ro/editoriale

Vaccinismul ºi „moartea venitã pe bandã de magnetofon”
directorul OMS promoveazã în
continuare carantinarea ºi
vaccinismul, ca metode de reducere
a „termenilor” asemenea la nivel
planetar. Tedros nu are studii de
medicinã, avînd în schimb un trecut
dubios ºi controversat.
   În lucrarea „Infracþiunile lui Tedros
Adhanom” John Martin scrie cã
„preºedintele OMS a fost membru în
conducerea Frontului de Eliberare
Tigray, un partid etiopian comunist,
cu o ideologie extrem de violentã,
partid catalogat drept organizaþie
teroristã de cãtre autoritãþile SUA în
anii ’90”. De asemenea, „Etiopian
Registrar” scrie cã „Tedros a condus
acest Front, gãsit responsabil de
crime, corupþie, detenþie în masã ºi
privare de bunuri”. Statele Unite a
definit Frontul de Eliberare Tigray ca
fiind „o grupare teroristã din cauza
„activitãþilor violente pe care le-a
întreprins înainte de a face parte din
coaliþia care a ajuns la guvernarea
Etiopiei în 1991".
   La rîndul lui, economistul american,
David Steinman, fost consultant al
Consiliului Naþional de Securitate al
SUA, fost consilier al miºcãrii
democratice din Etiopia, timp de 27
de ani pînã la victoria ei din 2018,
propus la premiul Nobel pentru Pace,
a depus o plîngere împotriva lui
Tedros  Adhanom Ghebreyesus la
Tribunalul Penal Internaþional de la
Haga, acuzîndu-l pe Tedros Adhanom
Ghebreyesus „de implicare în
arestarea, torturarea ºi uciderea
etiopienilor, dar ºi de „alte infracþiuni
documentate”.  David Steinman l-a
acuzat pe preºedintele OMS cã „a fost

implicat chiar în intimidarea
candidaþilor ºi susþinãtorilor
opoziþiei”, inclusiv „arestãri arbitrare
ºi detenþii preventive îndelungate”.
   Sã ne amintim în context cazul
procurorului român, Augustin Lazãr,
torþionarul care, potrivit „Luju.ro”, în
calitate de procuror delegat la
Penitenciarul Aiud, a decis menþinerea
în închisoare, fãrã temei, a deþinutului
politic Iulius Filip ºi „nu a luat mãsurile
legale pentru încetarea torturii ºi a
actelor inumane,  iar, ca preºedinte al
Comisiei, a împiedicat liberarea
condiþionatã a victimei, ºtiind cã
menþinerea victimei în stare de detenþie
va atrage dupã sine continuitatea
supunerii acesteia la torturã ºi la acte
inumane din motive politice”. Avem
ºi noi teroriºtii noºtri, la fel de
periculoºi, numai cã ne lipseºte
curajul economistului David
Steinman, care mai susþine în
plîngerea sa cã Tedros supraveghea
„uciderea ºi provocarea unor vãtãmãri
corporale ºi mentale grave membrilor
triburilor Amhara, Konso, Oromo ºi
Somali cu intenþia de a distruge aceste
triburi în totalitate sau parþial”.
   Ca sã avem o imagine mai clarã
asupra puterii avute în trecut de acest
personaj, care de la pupitrul OMS
trimite acum în lume „moartea pe
bandã de magnetofon”, trebuie sã
amintim faptul cã Tedros a fost
ministrul etiopian al sãnãtãþii din
2005 pînã în 2012 ºi ministru de
externe pînã în 2016, perioadã în care
partidul sãu, Frontul de Eliberare a
Poporului Tigray, acuzat de terorism,
era principalul membru al coaliþiei de
guvernãmînt. Cotidianul „Il

Giornale”, scrie cã „Directorul
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii,
etiopianul Tedros Adhanom
Ghebreyesus este acuzat de torturã,
crime, rãpiri, dar ºi de represiuni la
proteste, detenþii arbitrare ºi
complicitate la un proiect politic de
centralizare autoritarã a deciziilor, de
cãtre activistul pentru democraþie în
Africa ºi candidatul la Premiul Nobel
pentru Pace, David Steinman”.
   Toate aceste plîngeri înaintate
Tribunalului Penal Internaþional
împotriva ºefului OMS, acuzat de
implicare în atrocitãþi în masã în
Etiopia, vor rãmîne fãrã ecou, la fel
ca multele plîngeri penale împotriva
decapantei Koveºi, extrasã cu penseta
din þarã din interese strãine, împotriva
lui Portocalã sau la fel ca multele
dosare penale, deschise pe numele
cetãþeanului Iohannis Klaus Werner.
Avem la dispoziþie Istoria care îi va
deferi sau nu Justiþiei, avem ca
exemplu un Nürnberg, cum de altfel,
la scarã internã avem la dispoziþie
cîteva luni pînã la Sfîntul Paºti sau
pînã la Sfîntul Aºteaptã, sã constatãm
dacã guvernul alãptat de Iohannis va
creºte, dacã va scoate ghearele, ºi la
cine, sau doar va da slugarnic din
coadã ºi se va face c(i)olac la pocnetul
din degete al stãpînului.   Atunci chiar
ne vom plînge de milã, ne vom stinge
de foame, în întuneric, despuiaþi de
tot ceea ce avem mai sfînt. Sã fie
acesta începutul sfîrºitului? Nu! Nu
vreau sã cred, pentru cã vocea lui Jean
Moscopol încã se aude ºi va trebui
sã se audã tot mai tare: „Tot ce-i
românesc nu piere!”…
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S-a ajuns la un apogeu al
incompetenþei clasei politice aflate
la guvernare, dar ºi în opoziþie cu
privire la interesele ºi la viaþa
românilor. Suntem printre cele mai
afectate state de creºterea preþurilor
la utilitãþi ºi cam la toate capitolele.
Nivelul de trai în general este greu
încercat de lipsa de competenþã a
celor care insistã ca din patru în
patru ani sau mai des sã vinã la
putere ºi sã ne conducã ºi sã ne facã
viaþa mai bunã. La cum au evoluat
lucrurile în ultimii 33 de ani nu au
prea reuºit ºi o dovadã în acest sens
este starea de fapt.

Am ajuns în momentul de faþã la
apogeul prostiei în rândul
guvernanþilor. Unii ar spune cã de fapt
este vorba de corupþie ºi din acest
motiv sunt luate decizii împotriva
românilor. Alþii sunt de pãrere cã este
vorba de o împletire de cauze ºi de
motive. Adicã un pic de prostie, un
pic de corupþie ºi multã lipsã de
onoare, patriotism ºi iubire de neam
ºi de þarã. Este o combinaþie maleficã
din partea celor care ne propun
prezumpþia de competenþã ºi cinste,

  ªtefan Bãeºiu

Liberalizarea pieþei energiei ne-a prins cu pantalonii pe vine
dar nu este deloc aºa. Faptul cã am
ajuns sã plãtim cele mai mari facturi
la energie din istoria de peste 2000
de ani a poporului român spune
multe despre timpurile pe care le
trãim, dar mai ales despre
conducãtorii pe care îi avem.

Liberalizarea pieþei energiei s-a
fãcut fãrã niciun fel de cap sau de
plan. În primul rând nu ai cum sã
liberalizezi piaþa de energie din þara
noastrã când nu sunt îndeplinite
condiþiile formale pentru acest lucru.
Toþi producãtorii de energie sunt
monosursã ºi nu pot concura unii cu
alþii. Energia pe bazã de cãrbune
implicã la rândul ei costuri foarte mari
ca urmare a certificatelor de CO2 care
trebuie sã fie plãtite an de an. Nu
avem companii de mix energetic, aºa
cum au alte state europene ºi chiar
din UE. O companie de mix energetic
înseamnã gruparea mai multor surse
precum hidro, nuclear ºi cãrbune,
chiar cu energia verde ºi gaze pentru
un coº cu un preþ competitiv.

Apoi, România nu mai deþine
controlul asupra distribuþiei. Nici pe
gaze naturale nu mai controlãm

nimic, nici pe energie electricã.
Adicã totul se terminã la producãtor,
iar în procesul de distribuþie încep
sã se adauge o serie de taxe care
aruncã în aer preþul la energie.

În altã ordine de idei, România are
resurse pe care nu le exploateazã.
Este vorba în special de gazele
naturale. Am ajuns sã depindem din
ce în ce mai mult de gazele naturale
din import. Nu s-a fãcut nimic pentru
exploatarea gazelor naturale din
Marea Neagrã. Nu este aprobatã
niciun fel de strategie energeticã
naþionalã care sã menþioneze clar
direcþiile de dezvoltare. S-a trecut la
închiderea industriei cãrbunelui, fãrã
sã se punã ceva cert în loc. Energia
verde este inconstantã ºi foarte
scumpã prin certificatele verzi. Nu
s-a venit cu niciun fel de investiþii
în energia nuclearã.

Firmele din afara þãrii care au
cumpãrat distribuþia nu au fãcut
investiþiile la care erau obligate ºi
statul a închis ochii. Este o
complicitate a bãieþilor deºtepþi din
energie cu politicienii proºti sau
corupþi, iar situaþia din prezent nu
este doar rezultatul creºterii de preþ
la nivel global, ci ºi a incompetenþei
clasei politice interne. Apoi,
politicienii ºi guvernanþii români nu
au avut nicio politicã de achiziþii de

gaze naturale la un preþ bun pentru
populaþie ºi pentru angajatori.

Este foarte clar pentru toatã lumea
cã în momentul de faþã domeniul
energetic trebuie sã intre în
competenþa statului ºi are nevoie în
permanenþã de reglementare. Dacã
statele îºi asumã politici de
decarbonare, atunci trebuie sã fie în
situaþia de a controla preþurile în
favoarea populaþiei. Dacã liberalizarea
pieþei energiei nu este în favoarea
oamenilor ºi a companiilor ºi a altor
instituþii publice atunci nu este bunã.

Statele trebuie sã se trezeascã ºi
sã înceapã sã reglementeze în
domeniul energetic. Nu mai este
timp de pierdut. UE îºi va tãia
creanga de sub picioare cu haosul
generat de accelerarea decarbonãrii.
Una fãrã cap. UE riscã sã îºi distrugã
economia ºi sã lase loc liber statelor
din ASIA care investesc în continuare
în combustibili fosili. Pactul verde
trebuie sã fie asumat de întreaga
planetã, altfel unii se vor distruge în
acest proces. Nu în ultimul rând, este
necesar ca toate statele sã fie
implicate într-un amplu program de
cercetare pentru tehnologii noi ºi noi
surse verzi ºi ieftine pentru
producerea de energie electricã.
Altfel, va fi tot mai rãu în anii care
vor urma.
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Geneza naþionalã ºi credinþa creºtinã (2)

Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române

www.art-emis.ro/editoriale

Liderii politici ºi religioºi ai
românilor au fost, de atunci ºi pânã
în secolul al XIX-lea, clericii
ortodocºi ºi, dupã 1700, ortodocºi ºi
greco-catolici, adicã slujitorii
Domnului de rit bizantin.

Ambele Biserici româneºti din
Ardeal au acelaºi rit, pornesc din
aceeaºi rãdãcinã, iar greco-catolicii au
fost înainte de „unirea religioasã”
ortodocºi. Mulþi, contemporani,
animaþi de valorile ºi realitãþile
prezentului, au mari dificultãþi în
înþelegerea ºi acceptarea acestei
realitãþi. Neînþelegerea vine dintr-o
prejudecatã, anume din neputinþa de
a concepe cã separarea oficialã dintre
laic ºi religios s-a produs foarte târziu,
odatã cu ceea ce numim
constituþionalismul modern. Pentru
oamenii medievali, ataºamentul
neþãrmurit faþã de credinþã ºi faþã de
Bisericã era un comandament de viaþã,
iar viaþa de atunci nu se putea concepe
în afara credinþei ºi a Bisericii.

Laicul ºi religiosul interferau în
asemenea mãsurã încât erau un monolit
ºi formau însãºi viaþa de odinioarã.
Separarea conºtientizatã dintre laic
(mirean) ºi religios (confesional) s-a
fãcut foarte târziu, odatã cu separarea
constituþionalã dintre stat ºi Bisericã.
Toate cuceririle de drepturi - puþine,
câte au reuºit sã obþinã românii
transilvãneni pânã la 1848 - s-au fãcut
sub conducerea clericilor. Drept
dovadã, avem mãsurile luate de
inamici contra acestora.

De exemplu, dupã cãderea ºi
moartea lui Mihai Viteazul, dieta
Transilvaniei (din care nu fãcea parte
niciun român) a decis sã rupã legãtura
cu ambele „principate valahe” ºi a

interzis intrarea în Transilvania a tuturor
clericilor de la sud ºi est de Carpaþi,
pentru cã „Tiranul” ºi „Valahul” (adicã
Mihai Viteazul) îºi pregãtise „invazia”
prin „tainica lucrare a preoþilor sãi care
se numesc cãlugãri”. Acestea sunt
fapte înregistrate de istorie ºi ele nu se
pot ºterge pentru cã nu convin unor
contemporani ai noºtri.

Toate aceste fapte au fost
consemnate, dupã descifrarea ºi
interpretarea a mii de surse, de cãtre mai
mulþi istorici, dar mai ales de cãtre David
Prodan, într-o capodoperã a sa, numitã
Supplex Libellus Valachorum. Din
istoria formãrii naþiunii române (apãrutã
în mai multe ediþii, din 1948 încoace).
Autorul, de formaþie materialistã
interbelicã ºi nu contrafãcutã sub
influenþa comuniºtilor (de altminteri,
David Prodan ºi-a depus carnetul de
partid în 1962, intrând în rezistenþa
intelectualã contra regimului),
demonstreazã (în cartea citatã ºi în altele)
cum ne-au condus de-a lungul istoriei
medievale ºi moderne, pânã la 1848,
preoþii. Nicolae Iorga a cãlãtorit în
Transilvania abia la cumpãna secolelor
al XIX-lea ºi al XX-lea (marele istoric
fiind nãscut în 1871) ºi a înþeles de
îndatã secretul supravieþuirii acestor
români obidiþi. Înþelegerea se vede din
titlul cãrþii sale apãrute în 1902, intitulate
Sate ºi preoþi în Ardeal.

Dupã cercetãri minuþioase, studiind
viaþa românilor ardeleni cam de pe la
1400 pânã spre 1800, Nicolae Iorga a
constat cã preoþii au salvat
naþionalitatea noastrã, fapt pentru care
le închinã lor pomenita carte: „Preoþilor
ºi învãþãtorilor din românimea de peste
munþi, celor prin cari se pãstreazã
neamul în aºteptarea viitorului, care
atârnã de vrednicia noastrã, închinã
aceastã carte autorul”. Ce poate sã fie
mai grãitor pentru rolul elitei noastre
bisericeºti în istorie decât aceste vorbe
cu putere de maximã ale celui mai
important istoric român din toate
timpurile? Omagiul este cu atât mai
realist cu cât, pânã târziu, în secolul
al XVIII-lea, tot preoþii erau ºi
învãþãtori la ºcolile noastre, þinute nu
de statul cel strãin (strãin de nevoile
ºi de durerile noastre), ci de Bisericã
ºi de comunitate.

Când poetul Andrei Mureºanu a
scris poezia „Un rãsunet”, el avea în
faþa ochilor imaginea românilor
conduºi de liderii lor spirituali ºi
pãmânteºti - preoþii cu crucile lor pe
piept, în inimi ºi în mâini - în drum
spre Blaj, organizaþi în cete ordonate
ºi disciplinate. Andrei Mureºanu a
vãzut cum, cu respect ºi smerenie,
zecile de mii de români se uitau la
copreºedinþii Adunãrii Naþionale de la
Blaj, din mai 1848, adicã la episcopii
Andrei ªaguna ºi Ioan Lemeni, ca la
izbãvitorii lor, ca la liderii capabili sã-
i scoatã la liman. De-aceea ºi nu din
vreo fantezie de literat, poetul i-a pus
în vers pe „preoþii cu crucea-n frunte”.

Aºa s-au petrecut lucrurile, ele sunt
demult istorie ºi istoria nu poate sã fie
schimbatã. Dacã putem (sau,
câteodatã, avem doar iluzia cã putem)
schimba prezentul, dacã putem
modifica sau mãcar pregãti într-un
anumit fel viitorul, trecutul rãmâne
mereu „aºa cum a fost” (Leopold von
Ranke). Iar specialiºtii cinstiþi au
dreptul sã-l reconstituie numai „aºa
cum a fost” ºi nu sã-l „recondiþioneze”
dupã nevoile prezentului, dupã
„comanda socialã”, dupã comanditar,
dupã mãrimea plãþii în arginþi, ori dupã
gustul unora. Vãd ºi eu în jurul meu
pe unii semeni care repudiazã ºi
condamnã credinþa creºtinã, care atacã
Biserica (Bisericile), care ar vrea sã-i
vadã ºi sã-i facã pe toþi oamenii de altã
credinþã decât cea pe care o au, sau
atei, sau nihiliºti, sau neomarxiºti.

Am auzit deunãzi un „analist”
imberb decretând cã un om inteligent
nu poate sã fie credincios. Atunci
trebuie sã acceptãm cã o armatã de
savanþi, de la Copernic, Galileo Galilei,
Blaise Pascal, Francis Bacon, Johann
Kepler ºi pânã la Newton, Leibniz,
Maxwell, Kelvin sau Pasteur au fost
proºti, cãci lipsa de inteligenþã
înseamnã, în limbaj popular, prostie.

Mai vãd cã unii dintre criticii credinþei
ºi ai Bisericii ar vrea nu numai sã facã
lumea de azi „progresistã” ºi sã ne
ciopleascã pe toþi dupã chipul ºi
asemãnarea lor, dar fac eforturi sã
schimbe ºi istoria care nu le convine.
Or, aceasta seamãnã a dictaturã, a
intoleranþã, a discriminare. Oare pentru
asta sã fi luptat „aproapele nostru” la
1848, la 1918, la 1989, pentru mutilarea

prezentului ºi pentru modificarea
trecutului, în acord cu voinþa unor
grupuri marginale ºi animate de urã?
Oare pentru asta sã fi murit în închisorile
comuniste atâþia intelectuali de-ai noºtri
creºtini ortodocºi, greco-catolici ºi de
alte confesiuni?

Nu numai în Evul Mediu ci ºi în
Epoca Modernã, românii au fost
conduºi de preoþi, cãlugãri, de ierarhi
vrednici. Mai mult, hotãrârea de unire
de la Alba Iulia a fost cititã de ierarhul
greco-catolic Iuliu Hossu, iar un alt
ierarh, cel ortodox, Miron Cristea a
însufleþit mesele îmbrãþiºându-ºi
„fratele” ºi spunând: „Pe cum ne vedeþi
azi îmbrãþiºaþi frãþeºte, aºa sã rãmânã
îmbrãþiºaþi pe veci toþi fraþii români!”.

Asta nu înseamnã cã istoria noastrã
a fost imaculatã sau cã oamenii Bisericii
nu au greºit sau nu greºesc, dar avem
elementara obligaþie moralã de respect
pentru adevãr ºi pentru cei care ne-au
condus prin vremuri bune ºi rele, ca sã
ajungem sã trãim cu toþii într-o þarã a
noastrã. Nu avem dreptul sã ascundem
greºelile ºi nici sã lãudãm neîmplinirile,
dar suntem „condamnaþi” la
cumpãtare ºi echilibru.

Judecãþile ºi prejudecãþile
prezentului nu ne dau cuvânt sã
blamãm ori sã falsificãm trecutul. Dacã
ne-am eliberat doar ca sã proferãm
blesteme ºi sã punem stigmate, ne
amãgim cu o falsã libertate. Libertatea
noastrã nu înseamnã limitarea libertãþii
celorlalþi, ci înseamnã înþelegere,
acceptare, bunãvoinþã, iubire ºi
bunãtate[1].Aranjament grafic - I.M.

 urmare din numãrul trecut

[1] https://basilica.ro/ioan-aurel-pop-reclama-atacurile-impotriva-credintei-nu-a-
fost-asa-mereu-geneza-nationala-si-credinta-crestina/
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au nevoie de sprijin ºi însumând un total de 1.5 milioane de
lei strânºi pentru rezolvarea a aproximativ 100 de alerte.

„Lumea se schimbã, iar schimbarea vine doar cu
satisfacerea nevoilor de bazã.  Mã bucur cã prin
parteneriatul stabilit cu Narada, implicarea noastrã capãtã
forma unui fond de urgenþã dedicat ºcolilor din aceastã
regiune. Ne-am propus ca eforturile noastre sã conducã
la rezolvarea a cel puþin 5 alerte în perioada urmãtoare,
însã suntem conºtienþi cã aceastã misiune are nevoie de
mobilizarea întregii comunitãþi. De aceea, îi încurajez pe
toþi cei care împãrtãºesc valorile care definesc acest
proiect sã contribuie la rândul lor pentru un viitor
sustenabil în educaþie” –a fost mesajul lui Ondrej
Safar – CEO CEZ România.

ªanse egale pentru ºcolile din Oltenia
   HartaEdu - platforma-voce a tuturor ºcolilor din România
- va reprezenta un punct de reper în misiunea de a sprijini
educaþia tinerilor. Astfel, printre urgenþele frecvent întâlnite
în educaþie se numãrã:
 accesul la o sursã autorizatã de alimentare cu apã, la un
serviciu organizat de colectare a deºeurilor sau la grupuri
sanitare în incinta ºcolii;
 dotarea ºi amenajarea unor spaþii de învãþare - sãli de
sport, biblioteci sau sãli de lecturã, laboratoare de ºtiinþã,
ateliere de practicã, înlocuirea mobilierului de clasã în stare
precarã;
 accesul la dotãri corespunzatoare pentru elevi cu
dizabilitãþi fizice.

„Începem anul cu sentimente amestecate privind situaþia
ºcolilor ºi a învãþãmântului din România. Anii de pandemie
au fost atât o substanþã de contrast, dar ºi un catalizator
care a acutizat ºi mai mult nevoile urgente ale ºcolilor,
profesorilor ºi elevilor români. În acest context, colaborarea
cu CEZ, în calitate de partener unic în regiunea Oltenia,
reprezintã pentru HartaEdu una dintre cele mai bune veºti.
De astãzi, avem un sprijin suplimentar pentru ºcolile din
regiune, lucru care ºtim cã nu poate fi decât într-un ceas
bun pentru starea ºcolilor din Oltenia. Mulþumim, CEZ!” –
a transmis Andra Munteanu, Preºedinte Narada.
   Grupul CEZ în România continuã sã demonstreze cã
#energiavinedelaoameni ºi rãmâne un susþinãtor al
educaþiei de calitate, ca un drept esenþial al tuturor tinerilor
din comunitate.

Divizia Oameni ºi Brand CEZ România

CEZ ºi Narada lanseazã
un fond de...

Cugetând cu... Eminescu.
„Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie,
Þara mea de glorii, þara mea de dor?.”
   ªi îi dorea poetul braþe vânjoase, arme
de tãrie, fiii sã-i trãiascã numai în frãþie,
viaþã în vecie, glorii, bucurie, vis de vitejie,
falã ºi mândrie...
   În 30 de ani, i-am adus doar dezastrul
economic, braþele vânjoase lucreazã pentru
alþii, frãþie mai gãsim pe la masoni sau
pocãiþi, bucuria a fost confiscatã de ºleahta
“bãieþilor deºtepþi”, iar fala ºi mândria le-
am pus sub genunchii plecaþi în faþa oricui
ne mai dã ceva de pomanã (ajutoare sociale,
compensãri la cãldurã ºi plafonãri
vremelnice la energie, TVA redus, câteva
sute de lei la pensiile nesimþit de mici,...).
   Ne-a mai rãmas visul de vitejie. ªi visãm
în continuare cã suntem cei mai daci dintre
daci, cã suntem cel mai popor dintre
popoare, cã suntem cel mai tare din
parcare... visãm în timpul nopþii ºi umblãm
somnambuli în restul zilelor noastre.
   Am condamnat dictatura fascistã, am
condamnat dictatura comunistã, însã trãim
veseli în dictatura prostiei, în dictatura
sãrãciei, în dictatura energiei ºi, mai nou,
în dictatura sanitarã.
   Veºnica noastrã scuzã este cã trebuie “sã
avem ºi noi faliþii noºtrii”. Iatã cã Australia
are fãliþii ei, de curând Franþa îºi impune
fãliþii ei. Sã fim noi mai prejos???
  Australia l-a ademenit pe Novak Djokovic
ºi ne-a dat un exemplu planetar de
dictaturã sanitarã.
   În dispreþul primei instanþe, care a
constatat cã Novak, potrivit legilor stricte
aplicate în Australia, chiar dacã nu este
vaccinat, a avut acte în regulã pentru a intra
în þarã, Curtea Federalã a Australiei a
dezbãtut însã, cu patriotism, dacã jucãtorul
poate sã rãmânã. Constatând cã  Djokovic
poate stimula, prin prezenþa sa, sentimentul
de antivaccinare a hotãrât cã acesta trebuie
sã pãrãseascã þara pusã în pericol.
   Exact aºa au subminat ºi evreii economia
germanã pe timpul lui Adolf Hitler. Exact
aºa a sancþionat dictatura comunistã pe cei
care îndrãzneau sã critice mãreþele
directive ale Partidului.
   Franþa, în zi de duminicã, prin votul
decisiv al parlamentarilor responsabili, a
transformat Certificatul sanitar în Certificat
de vaccinare. Prin aceastã “mãsurã” a
exclus participarea persoanelor
nevaccinate la viaþa socialã. Cine ar fi
nebun sã plãteascã mii de euro sau sã intre
în închisoare?
   Drumul este deschis! Ce va face România

noastrã dragã, cum va spune lumii “large
steaguri tricolore”, “ce-i poporul mare,
românesc”? Doar suntem europeni, avem
drepturi... Trebuie sã avem ºi noi fãliþii noºtri...
   Ca orice virus, ºi virusul SARS- CoV- 2
ar trebui sã genereze o boalã. Aþi auzit cum
se numeºte aceastã?. I-au zis COVID 19!
Poliomielita, turbarea, variola, gripa
spaniolã, pânã ºi SIDA, EBOLA spuneau
ceva. COVID 19 ce ne spune?.
   Orice boalã trebuie depistatã ºi apoi
tratatã. Nimeni nu vrea sã o depisteze. Toatã
lumea bunã vrea tratament preventiv:
vaccinarea obligatorie, masca obligatorie,
bâta obligatorie.
   Mãrturisec cã nu sunt un antivaccinist
convins. Sunt un cetãþean neconvins. Atunci
când faci afaceri cu vaccinuri impuse, când
prãduieºti banii publici pe fel de fel de
cheltuieli nesãbuite, când argumentele
guvernului tãu (dacã scriam mondial,
intram pe teren minat) sunt doar comentarii
plãtite pe la televiziuni “ancorate în realitatea
cotidianã” sau impuneri cu forþa de restricþii
nerelevante, când realitatea demonstreazã
cã “oricât de supervaccinat ai fi, OMICRON
tot va veni”, mai stau puþin.
   Nu aºa se face! Lumea medicalã considerã
cã omenirea a trãit 2-3000 de ani cu virusul
care provoca Variola. Primul vaccin care ºi-
a dovedit eficacitatea a fost creat în anul
1796. De abia dupã 10 ani a fost
diagnosticat ultimul caz. A fost singura
boalã eradicatã de omenire: cu un vaccin
serios, administrat în mod convingãtor, cu
o abordare mondialã susþinutã corect ºi
eficient. Vi se pare cã seamãnã cu
balamucul zilelor noastre?
   Viaþa mi-a dat bucuria sã respir lângã
Doina ºi Ion Aldea-Teodorovici, ºi lângã
Grigore Vieru, neostenit devorator de
Eminescu (eu, plantã târâtoare, ei, arbori
seculari). În adânca ºi nestrãmutata lor
dragoste de þarã recunoºteau un singur
judecãtor al neamului - “Eminescu sã ne
judece”.
   Mã uit în jurul meu ºi mã sufoc. În aceste
zile eminesciene nimic nu lumineazã, nimic
nu îndrumã, nimic nu ozonificã.
   Eminescu ne-a judecat. Ne ispãºim
sentinþa:
“În veci aceleaºi doruri mascate cu-altã
hainã,
ªi-n toatã omenirea în veci acelaºi om -
În multe forme-apare a vieþii crudã tainã,
Pe toþi ea îi înºalã, la nime se distainã,
Dorinþi nemãrginite plantând într-un atom”.

Alexandru Enache
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   Cu ajutorul lui Dumnezeu, am pãºit
în noul an. Unii ne bucurãm, alþii privim
cu nostalgie în urmã la anii ce s-au dus,
alþii cu speranþã sau cu teamã cãtre
viitor. Oricum, cuvintele Poetului sunt
mai actuale ca oricând în aceastã
perioadã: “Cu mâine zilele-þi adaogi,/
Cu ieri viaþa ta o scazi/ ªi ai, cu toate
astea,-n faþã/ De-a pururi ziua cea
de azi!”
   Pentru Dumnezeu nu existã aceastã
împãrþire a timpului, aºa cum o avem
noi. Pentru el “o mie de ani sunt ca o
clipã”. Pentru noi mãsurarea ºi
împãrþirea Timpului este necesarã,
pentru a ne aduce aminte cã suntem
cãlãtori pe acest pãmânt, cã am adãugat
un an în buchetul vieþii noastre, sau cã
ne-am mai apropiat un pas de Marea
Întâlnire cu Judecãtorul lumii.
   Parcã mai mult ca oricând, privesc
cu teamã cãtre viitor. Nori tulburi se abat
peste lume, ceaþa se intensificã la
orizont ºi lumea e tot mai debusolatã.
Parcã am început sã n-o mai înþeleg.
Vorbeam întotdeauna de “evoluþia
lumii” de la un an la altul, de la un secol
la altul. Tot mai sus, tot mai sus, urcând
pe culmi...! Azi mã întreb, dacã nu
cumva este vorba, în realitate, de o
involuþie a lumii, adicã o coborâre.
Desigur, trebuie sã recunoaºtem cã, sub
aspect tehnic, omenirea a fãcut progrese
inimaginabile în secolele trecute ºi
fiecare dintre noi poate constata acest
lucru. Aparatura ºi maºinãriile de tot
felul ne-au inundat viaþa. Din pãcate,
ne-au fãcut pe mulþi dintre noi robii lor.
Observ, însã, cã se neglijeazã tot mai
mult cea mai de preþ valoare a planetei
noastre: Omul.
   Parcã, în mod sistematic, cineva, de
acolo de la cârma pãmânteascã a lumii,
cautã sã facã din om o maºinuþã
oarecare, un roboþel fãrã personalitate.
Sunt distruse treptat valori spirituale,
morale ºi sociale milenare. Punem în loc
niºte aberaþii, de care strãmoºii noºtri nici
nu ar fi avut curajul sã vorbeascã, fiindcã
ar fi intrat în pãmânt de ruºine.
   M-aº referi în aceste rânduri doar la
familie, lãsând de-o parte otrãvirea
zilnicã prin mâncare, prin bãuturã, prin
aer, discrepanþa dintre lumea bogatã ºi
lumea sãracã, bolile de tot felul, pentru
care se face prea puþin spre a le vindeca,
însingurarea omului în mijlocul unei
lumi, care mai degrabã seamãnã cu o
junglã ºi multe altele.

Vreme ºi vremuri
   Fiecare dintre noi, crescuþi în spiritul
bunei tradiþii româneºti ºi creºtineºti,
cunoaºtem cât de importantã este familia
în viaþa unui om, în viaþa societãþii. Aºa
cum nu trebuie sã mai explici cã-þi este
necesar aerul, apa, mâncarea, tot aºa
este ºi familia. Ea este izvor de viaþã, de
iubire, de bucurie, reazim la nevoie,
ºansa de supravieþuire a omenirii. Este
rânduiala lui Dumnezeu pentru lume,
fiindcã “nu este bine sã fie omul singur
pe pãmânt, sã-i facem lui ajutor dintr-
însul!” ªi i-a fãcut-o pe femeie, i-a dat-
o cu indicaþie clarã: “Creºteþi ºi vã
înmulþiþi! Umpleþi pãmântul ºi-l
stãpâniþi!” Aºa a înþeles omenirea
milioane de ani ºi azi suntem peste ºapte
miliarde de oameni pe pãmânt. ªi toate
au fost bune ºi frumoase ºi a fost searã
ºi a fost dimineaþã, adicã o rânduialã, o
ordine clarã.
   Iatã cã în vremea noastrã s-au ivit
oameni, care se cred mai deºtepþi decât
Dumnezeu ºi vor sã aducã o altã ordine,
o altã rânduialã. Familia nu trebuie sã
mai fie unirea liber consimþitã dintre
un bãrbat ºi o femeie, ci “unirea dintre
doi parteneri”. Copilul nu trebuie sã ºtie
cã are tatã ºi mamã, ci pãrintele 1 ºi
pãrintele 2, iar aceºtia pot sã fie
amândoi bãrbaþi, sau amândoi femei.
Mai multe state zise democratice au
adoptat legi, care permit “cãsãtoria”
dintre doi bãrbaþi ºi dintre douã femei.
Lucrurile acestea se petreceau pânã
anul trecut în þãrile de religie catolicã
ºi protestantã. În anii trecuþi a legiferat
ºi Grecia aceastã orgie. Grecia, vârful
de lance al Ortodoxiei, de foame, de
sãrãcie, a fost nevoitã sã cedeze. Au
îngenuncheat-o! Mai sunt în Europa
vreo ºaisprezece state, care mai rezistã
presiunilor de acest gen. Oamenii de
bunã credinþã de la noi au organizat un
referendum, care sã oblige pe
parlamentari sã modifice textul
Constituþiei ºi sã prevadã acolo în mod
expres, cã “familia este unirea dintre
un bãrbat ºi o femeie”. Cred cã se va
reuºi sã se strângã numãrul de
semnãturi cerute de lege, dar se va
pune în practicã voinþa poporului?
Referendum am fost ºi pentru
schimbarea preºedintelui ºi n-a mai
fost schimbat; referendum ºi pentru
reducerea numãrului de parlamentari
la 300 ºi avem ºi azi peste 600!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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„Unirea cea Micã” - 24 ianuarie 1859

fraþii Ion ºi Dumitru Brãtianu, Dimitrie
Bolintineanu, Cezar Boliac, Nicolae Orãºanu ºi mulþi alþii, au depus
eforturi deosebite pentru realizarea Unirii.
   În 1857, Marile Puteri acordã dreptul de a se consulta populaþia cu
drept de vot despre Unire. În acest scop s-au constituit adunãri Ad-
hoc, care urmau sã se pronunþe asupra organizãrii politice ºi sociale a
þãrilor române. Pregãtirile ºi alegerile pentru adunãrile Ad-hoc s-au
desfãºurat diferit în cele douã þãri.
   În Þara Româneascã, fostul domn, caimacamul Alexandru Ghica, a adoptat
o poziþie de înþelegere faþã de partida unionalã; majoritatea membrilor din
Divanul Ad-hoc au spus „Da” pentru Unire.
   În Moldova, însã, caimacamul Nicolae Vogoride, agent al Turciei ºi
al Austriei, s-a opus ºi a intimidat partida naþionalã. De asemenea, a
falsificat listele electorale de reprezentare în Divanul Ad-hoc. ªansa a
fãcut ca N. Vogoride sã se destãinuie, prin scrisori, fratelui sãu din
Constantinopol, iar corespondenþa  a fost furatã ºi publicatã în presa
europeanã, la Bruxelles. Marile Puteri au anulat falsele alegeri. În toamna
anului 1857, în urma noilor alegeri, toþi s-au pronunþat pentru Unirea
Principatelor Moldovei ºi Þãrii Româneºti.
   În 1858, Convenþia de la Paris a stabilit ca Principatele Unite ale Moldovei
ºi Valahiei sã rãmânã sub suveranitatea „Maiestãþii Sale Sultanul” ºi sub
protecþia Marilor Puteri. Unirea propusã aici era una mai degrabã formalã,
cele douã principate urmând sã funcþioneze separat în mare parte, ca pânã
atunci, cu doar câteva puncte comune: o Comisie Centralã la Focºani, care
reprezenta un fel de Parlament mai mic, Armata ºi Înalta Curte de Justiþie ºi
Casaþie. Capitalele rãmâneau aceleaºi, la Bucureºti ºi Iaºi, ºi se intenþiona
ca domnitorii sã fie diferiþi.
   În anul urmãtor 1859, în data de 5/17 ianuarie, au fost organizate alegeri la
Iaºi, domnitor fiind ales Alexandru Ioan Cuza. Peste o sãptãmânã, în 12/24
ianuarie, au avut loc alegeri ºi la Bucureºti. ªi aici a fost ales, sub presiunea
populaþiei, domnitor tot Alexandru Ioan Cuza. Marile puteri au fost puse în
faþa faptului împlinit; cu cele douã principate conduse de acelaºi domnitor.
   Meritul lui Cuza a fost cã a reuºit recunoaºterea internaþionalã a Unirii
Principatelor Române ºi, prin reformele sale în toate domeniile, a pus
bazele statului român modern.
   Dupã 163 de ani, ziua de 24 ianuarie ne face sã retrãim paºii fãcuþi de
strãmoºii noºtri pentru tot ce înseamnã, azi, România. S-a început, de fapt,
fãurirea României Mari.
   În aceastã zi, dacã nu putem în fiecare zi, toþi, „cei cu inima românã/ Sã
dãm mânã cu mânã/ ºi, Sã-nvârtim hota frãþiei/ Pe pãmântul României!”
   În decursul istoriei noastre, trãdarea a fost folositã pentru uciderea
unor mari conducãtori: Decebal, Mihai Viteazul, Horia, Cloºca, Tudor
Vladimirescu ºi mulþi alþii. Însuºi, Al I. Cuza a fost obligat sã abdice
printr-un asemenea act.
(ªI ATUNCI: “Capul lui Mihai Viteazul de la Torda se ridicã,/ ªi întreabã

de ce Þara a rãmas aºa de micã?/ ªi câmpia Tordei , tristã, îi rãspunde
lui cu jale:/ Fiindcã astãzi ducem lipsa capului Mãriei Tale!//
   Nu mai acuzaþi strãinii cã ne taie domnitorii,/ Cã intimideazã Þara cu
guverne provizorii./ Eu atât aº vrea sã aflu, arãtându-ne obrazul:/ Totuºi,
unde au fost românii, când a fost tãiat Viteazul?//
   Nu voi consuma otravã pentru niciun fel de Basta,/ Totuºi, unde-au
fost ai noºtri, ºi atunci, ºi-n vremea asta?/ Cum se ajunge pân-la gâtul
Voivodului de Þarã,/ Dacã nu-s trãdãri acasã, lângã ura de afarã?//
   Capul lui Mihai Viteazul ne-a lãsat numai cu trupul,/ Nu conteazã cã
strãinii n-aveau nici pic de scrupul// Eu, de-o singurã-ntrebare, mã-
nspãimânt ºi mã mai mânii: Totuºi, unde-au fost românii? Totuºi, unde
sunt românii?  A. Pãunescu)
- Totuºi, unde au fost pandurii?/ Când l-au ridicat pe Tudor ºi l-au
omorât nebunii?- A consemnat: Romulus Modoran
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

La începutul sãptãmânii ai succes în treburile
gospodãreºti ºi  în dialogurile cu membrii
familiei. Este rost de reuniuni familiale, de
vizitare a locurilor natale sau de a sta la poveºti
împreunã cu prietenii, cunoºtinþele, vecinii din
copilãrie. Evitã sã te aluneci în emoþii mari ºi
detaºeazã-te de trecut! Priveºte viaþa ca pe o
experienþã, ca pe un film, pe parcursul cãruia
poþi lua, din când în când, premii fabuloase. În
zilele de 20 ºi 21 ianuarie intervin chestiuni
amoroase ºi altele privitoare la copii. Prudenþã,
rãbdare ºi  încredere! Sãnãtatea devine
vulnerabilã la finalul sãptãmânii, de aceea
dozeazã-þi eforturile ºi odihneºte-te.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã o
mulþime de persoane apropiate, care au nevoie
de sprijinul tãu moral. Cu unii nu te-ai mai vãzut
demult ºi acum este momentul regãsirilor, al
poveºtilor spuse la un pahar de vorbã ºi al
destãinurilor serioase. Ascultã-i pe ceilalþi, dar
vorbeºte puþin despre tine ºi slãbiciunile tale.
Existã ºi profitori în preajma ta, care abia aºteaptã
sã faci sau sã zici ceva, care þi-ar dãuna pe termen
lung. A doua parte a sãptãmânii aduce energii
favorabile desfãºurãrii treburilor domestice. Este
rost de a ajunge la un consens cu membrii familiei
ºi de a rezolva chestiuni patrimoniale. Acordã
eforturi ºi persoanei iubite ºi copiilor.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Cheltuieli majore la începutul sãptãmânii, dar
îþi cresc veniturile într-un anumit fel. Poate fi vorba
despre primirea salariului, a unui bonus
substanþial sau primeºti favoruri ºi cadouri
deosebite. Fii prudent pe 20 ianuarie, deoarece
existã riscul sã pierzi bani, bunuri sau sã aparã
nereguli în documentele financiare. În a doua parte
a sãptãmânii, se întrezãresc cãlãtorii pe distanþe
scurte, activitãþi intelectuale ºi dialoguri ample
cu persoanele din anturajul apropiat. Vorba multã
sãrãcia omului, deci ar fi bine sã-þi dozezi vorbele
ºi gesturile. Finalul sãptãmânii îþi aduce în
preajmã membrii familiei. De asemenea, vei fi
nevoit sã te implici în treburi gospodãreºti.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

La începutul sãptãmânii ai multã energie, chef
de a te implica în mai multe acþiuni simultante,
dar mai ales de a te implica în treburile altora.
De aceea unii s-ar putea supãra cã intervii
neinvitat în viaþa lor. Ocupã-te numai de tine ºi
lasã-i în pace pe ceilalþi! Oferã-þi sprijinul numai
la cerere expresã. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã situaþia financiarã în care te afli. Sunt
posibile cheltuieli majore, creºterea veniturilor
din activitatea prestatã la un serviciu, dar ºi
cadouri interesante. Evitã cheltuielile nefondate!
Persoanele din anturajul apropiat te vor
înconjura la finalul sãptãmânii, bucurându-te cu
informaþii preþioase ºi cu poveºti amuzante.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã ai
ceva mai multã grijã de sãnãtatea ta. Eºti destul
de obosit, simþind nevoia de a fi mai mult tu cu
tine. Implicã-te numai în activitãþi uºoare ºi la
nevoie cere sprijinul cuiva de încredere pentru
a duce la bun sfârºit ceea ce nu suportã amânare.
Chiar dacã unele afecþiuni par cã se accentueazã,
ai încredere în tine ºi îngrijeºte-te cum ºtii ºi
simþi tu mai bine. Evitã sã te tot laºi pe mâna
altora pentru îmbunãtãþirea stãrii tale generale.
Este rost de câºtiguri financiare din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã.
Dar, hibele sunt multe ºi mãrunte. Probabile
cheltuieli pentru cãlãtorii, studii sau pentru
cineva din anturajul apropiat.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile
cu prietenii ºi  susþinãtori i din segmentul
profesional. Cumva ar fi nevoie sã-þi remodelezi
unele concepþii ºi planuri de viaþã, pentru cã
acum sunt mulþi cei care, mai mult sau mai puþin
discret, î þi reproºeazã rigiditate mentalã,
conservatorism nefondat sau ancorare în relaþii
ºi situaþii perimate. Priveºte atent la propria ta
viaþã ºi depune eforturi pentru a o îmbunãtãþi.
Energiile zilelor de 20 ºi 21 ianuarie activeazã
afecþiunile vechi. Te vei simþi mai bine la finalul
sãptãmâni, însã nu forþa nota ºi dozeazã-þi
eforturile.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã în forþã cu multe
aspecte profesionale. În mod special se vor
evidenþia dialogurile cu ºefii ºi reuniunile
oficiale. Fii pregãtit cât poþi tu de bine, pentru
cã sunt ºanse sã oferi explicaþii vizavi de felul
în care îþi îndeplineºti sarcinile de lucru. Pe de
altã parte, va apãrea tentaþia sã te sfãtuieºti cu
prietenii vizavi de planurile tale personale. Cel
mai bine ar fi sã vorbeºti numai cu propria ta
persoanã ºi sã eviþi discuþiile prea detaliate. Se
contureazã neplãceri legate de sãnãtate, fiind nevoie
de îngrijiri de specialitate. O perioadã controversatã
în ceea ce priveºte relaþiile amoroase ºi cele cu copiii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sunt zile interesante pentru relaþiile cu
strãinãtatea. Au succes demersurile privitoare
la o cãlãtorie îndepãrtatã, pentru studii sau
pentru a lucra în þãri strãine. Totuºi evitã ziua
de 20 ianuarie pentru decizii ferme sau pentru
asumarea unor responsabili tãþi deosebite.
Segmentul profesional se va evidenþia în a
doua parte a sãptãmânii, mai ales relaþiile cu
ºefi i  ºi  persoanele of iciale din diverse
instituþii. Sunt multe aspecte bizare în ceea
ce pr iveºte susþ inerea ta profesionalã ºi
imaginea publicã, de aceea fii precaut. Finalul
sãptãmânii evidenþiazã relaþiile cu prietenii.
Dialoguri constructive ºi activitãþi recreative
împreunã cu cei dragi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce câºtiguri
financiare dintr-o colaborare, de la ºi prin alþii
sau pur ºi simplu, fãcând ordine prin hârtii,
descoperi o micã avere uitatã într-un plic.
Alcãtuieºte o listã de prioritãþi ºi evitã cheltuielile
nefondate. Primeazã facturile, taxele ºi nevoile
celor dragi. Mentalul este agitat în zilele de 20 ºi
21 ianuarie, astfel încãt este bine fii prudent.
Implicarea în activitãþi intelectuale sau demersuri
privitoare la cãlãtorii sau studii te oboseºte mult.
Acceptã sprijinul cuiva de încredere pentru a duce
lucrurile la bun sfârºit. Ai nevoie de momente de
rãgaz pentru a te gândi pe îndelete la situaþiile ºi
relaþiile în care eºti implicat.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile parteneriale necesitã atenþie ºi
eforturi considerabile pentru a pune la punct
discuþiile sau activitãþile comune restante. Sunt
ºanse sã fii obiectiv în orice tip de parteneriat ºi
de a rezolva lucrurile în favoarea ta. Totuºi, þine
cont de sugestiile celorlalþi, pentru cã sunt de
bun augur. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
chestiuni financiare, de tipul cheltuieli comune
cu alþii, dezbateri pe tema moºtenirilor sau
partajelor personale ºi profesionale. Prudenþã,
toleranþã ºi rãbdare! Gândirea este umbritã,
astfel cã fereºte-te sã vorbeºti prea mult. Spre
finalul sãptãmânii vor interveni planurile de
cãlãtorii  în strãinãtate ºi  dialogurile cu
persoanele strãine.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de lucru
la serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti dornic în
permanenþã de acþiune, te vei pune rapid pe
treabã. Ar fi bine sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi
ºi sã nu te pierzi în amãnunte neimportante. Existã
riscul sã oboseºti ºi chiar sã aparã neplãceri
serioase pe segmentul sãnãtãþii. Ai încredere cã
vei rezolva totul la timp ºi foarte bine. Pe 20 ºi
21 ianuarie apar chestiuni parteneriale, probabil
semnarea unui contract, rediscutarea unora vechi
sau plãnuirea unor activitãþi comune cu alþii. De
asemenea, vor intra în discuþie cheltuielile
comune cu partenerul de viaþã ºi cu cei
profesionali. Prudenþã ºi discernãmânt!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna, fie
cã este vorba despre persoana iubitã, fie despre
copii. Sunt momente importante, deoarece se
finalizeazã etape de viaþã. Cei dragi au nevoie de
sprijinul tãu moral în chestiunile lor personale, vor
mai multã atenþie ºi afecþiune din partea ta ºi, nu în
ultimul rând, îþi vor propune sã te implici alãturi de
ei în activitãþi recreative. Posibile neplãceri
financiare, pentru cã acum îþi doreºti mai mult
decât îþi permite bugetul. A doua parte a
sãptãmânii aduce în atenþie probleme vechi de
sãnãtate. Cineva din anturajul partenerilor,
colaboratorilor te poate sprijini în demersurile tale
personale ºi profesionale.

(20 - 26 ianuarie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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Germania - 272 locuri de muncã
pentru: lucrãtor în amenajarea
expoziþiilor ºi a magazinelor,
tâmplar (fabricare ºi asamblare
mobilier de expoziþie ºi de
magazin), magazioner, operator
maºini ºi sisteme (tehnologia de
prelucrare a metalelor ºi a
materialelor plastice), lucrãtor în
producþia ºi prelucrarea sticlei/
fabricarea fibrei de sticla, tãietor
carne ºi lucrãtor în producþie.
Norvegia - 71 locuri de muncã
pentru: schelar, electrician, croitor,
ºofer autobuz, vopsitor auto,
vopsitor,  ºofer, agent curãþenie.
Estonia - 8 locuri de muncã

355 locuri de muncã vacante în
Spaþiul Economic European

Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 355 locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:

pentru: sudor, tãietor lemne,
mecanic auto.
Polonia - 3 locuri de muncã
pentru: mãcelar abator.
Olanda -  un loc de muncã
pentru: tâmplar.
Persoanele interesate sã ocupe un
loc de muncã Spaþiul Economic
European pot consulta ofertele
accesând www.anofm.ro/EURES.
Persoanele interesate sã ocupe un
loc de muncã se pot adresa
agenþiilor teritoriale pentru
ocuparea forþei de muncã de
domiciliu sau de reºedinþã ale cãror
date de contact se aflã pe site-ul
www.anofm.ro.

Inspectoratul Teritorial de
Muncã Mehedinþi, la iniþiativa
Inspecþiei Muncii, a derulat în
perioada 06.12.2021 - 07.01.2022,
o acþiune de verificare a legalitãþii
privind deþinerea, prepararea,
experimentarea, distrugerea,
transportul, depozitarea, mânuirea
ºi folosirea articolelor pirotehnice
utilizate în activitãþile deþinãtorilor.
   Aceastã acþiune a fost motivatã de
unele evenimente grave petrecute
anii anteriori în þarã ºi strãinãtate
care s-au soldat cu explozii ºi
incendii de mari proporþii la
depozite de articole pirotehnice, ce
au fost distruse în totalitate. Aceste
evenimente au provocat mari
pagube materiale ºi chiar umane,
repercusiunile fãcându-se resimþite
pe o suprafaþã considerabilã în
jurul acestor depozite.
   Un alt motiv pentru desfãºurarea
acþiunii a fost faptul cã în perioada
sãrbãtorilor se înregistreazã cazuri
frecvente de vãtãmãri corporale
produse prin utilizarea articolelor
pirotehnice de cãtre copii sub
vârsta de 18 ani.

Având în vedere cele arãtate, la
efectuarea controalelor la
deþinãtorii de astfel de articole s-
a verificat dacã:
· aceºtia sunt autorizaþi conform legii
de cãtre Inspectoratul Teritorial de
Muncã Mehedinþi ºi Inspectoratul
Judeþean de Poliþie Mehedinþi;

Sãptãmâna trecutã a debutat
cu decizia BNR de a majora
dobânda sa de politicã monetarã
de la 1,75 la 2%/an.

Creºterea cu doar 25 puncte de
bazã a dobânzii a fost în
contradicþie cu prognozele din
piaþã care vedeau o majorare de 50
puncte de bazã.

Într-un raport al BCR se
anticipeazã o creºtere a dobânzii-
cheie pânã la 3%, respectiv la 4%
a facilitãþii de creditare la mijlocul
anului 2022, „în contextul unui
control ferm al lichiditãþii pentru a
menþine stabilitatea cursului de
schimb”. Pentru finalul anului
analiºtii BCR estimeazã un curs de
5,08 lei/euro.

Sfârºitul sãptãmânii a adus o
veste proastã. Preþurile de consum
au crescut la finalul anului cu 0,7%,
comparativ cu noiembrie 2021.
Astfel, rata inflaþiei decembrie 2021/
decembrie 2020 a urcat la 8,2%.

Informaþia nu a influenþat
evoluþia cursului euro care a fost
stabilit la finalul perioadei la
4,9447 lei, când s-au realizat în
culoarul 4,942 - 4,946 lei.

Leul va beneficia de majorarea
rezervei valutare a BNR. Finanþele
au ieºit sã se împrumute extern,
prin douã emisiuni de obligaþiuni
denominate în dolari cu maturitãþi
la 5 ani, respectiv 10 ani. La
aceasta se vor adãuga sumele
primite prin PNRR.

Pentru a menþine stabilitatea
cursului euro/leu, BNR a atras
lunea aceasta de la bãnci depozite
în valoare de aproape 16,82
miliarde lei (peste 3,4 miliarde
euro), cu o dobândã de 2%.

Indicii ROBOR s-au menþinut la
valori comparabile cu cele din
martie 2020. La sfârºitul
intervalului, indicele la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor
în lei contractate înainte de mai
2019, a stagnat la 3,05%.

Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, s-a oprit la
3,20%, iar cel la 12 luni, care
reprezintã rata dobânzii plãtitã la

Pentru a proteja cursul, BNR a atras
de la bãnci 16,82 miliarde lei

creditele în lei atrase nivel
interbancar, a stagnat la 3,30%.

Euro a crescut de la 1,1321
dolari la 1,1483 dolari, dar la finalul
perioadei a revenit la 1,1319 -
1,1351 dolari. Cursul monedei
americane a scãzut de la 4,3647 la
4,3131 lei, iar cel de miercurea
aceasta a fost stabilit la 4,3575 lei.

Investitorii se aºteaptã ca
Rezerva Federalã sã majoreze
ratele dobânzilor încã din luna
martie, dupã ce mai mulþi membri
ai conducerii bãncii centrale
americane ºi-au arãtat
disponibilitatea de a majora rata
de politicã monetarã, dupã ce
inflaþia anualã a crescut în 2021
cu 7%, cel mai ridicat nivel din
ultimii 39 de ani.

Moneda elveþianã a scãzut de
1,051 la 1,037 franci/euro. Dupã
ce a atins un minim de 4,7108
lei, media ei a încheiat perioada
la 4,7586 lei.

Creºterea în decembrie a inflaþiei
din Regatul Unit la 5,4%, maximul
ultimilor 30 de ani, în timp ce
analiºtii anticipeazã continuarea
acestei evoluþii,  a provocat
aprecierea lirei sterline faþã de euro,
pieþele mizând pe noi majorãri a
dobânzii de cãtre Banca Angliei.
Aceasta a fãcut ca media lirei sã
urce miercurea aceasta de la
5,9102 la 5,9367 lei.

Preþul gramului de aur a crescut
la jumãtatea sãptãmânii trecute la
254,4439 lei. Dupã o scãdere la
253,3930 lei perioada a fost
încheiatã la 254,8024 lei. Evoluþia
poate fi pusã pe seama evoluþiei
monedei americane în timp ce
metalul galben a fluctuat în jurul
pragului de 1.820 dolari/uncie.

Bitcoin a scãzut la începutul
perioadei la aproape 39.500 dolari,
minim al ultimelor peste cinci luni.
În urmãtoarele zile, culoarul de
tranzacþionare al monedei digitale
a fost de 41.350 - 44.400 dolari.

La rândul sãu, ether a scãzut la
aproape 2.900 dolari, pentru ca
apoi sã fluctueze între 3.060 ºi
3.420 dolari.

Analiza cuprinde perioada 11  -
19 ianuarie.

COMUNICAT DE PRESÃ
· miºcarea articolelor pirotehnice,
respectiv intrarea ºi ieºirea acestora
se face în baza documentelor
prevãzute de lege;
· transportul articolelor respective se
face conform prevederilor legale;
· depozitarea acestora este
conformã;
· daca nu sunt depãºite cantitãþile
aprobate pentru a fi depozitate;
· articolele sunt etichetate conform
legii ºi au aplicate instrucþiuni de
utilizare în limba românã.
   Inspectorii de muncã au acordat
o atenþie deosebitã modului de
completare a autorizaþiilor acordate
conform Legii 126/1995,
modificatã ºi completatã, precum
ºi a HG 536/2002.
   Este de menþionat faptul cã în
situaþia în care a fost cazul, în baza
protocolului încheiat între
Inspecþia Muncii ºi Ministerul
Administraþiei ºi Internelor,
inspectorii de muncã din cadrul
ITM Mehedinþi au colaborat ºi cu
organele de poliþie.

S-au efectuat un numãr de 4
controale la agenþii economici din
judeþ privind verificarea modului
în care se respectã prevederile
legale la comercializarea articolelor
pirotehnice, neconstatându-se
deficienþe.

Nicea Mergeani, Inspector ªef,
Aurora Mãdãlina Gîrlea,
Consilier C.C.R.P.Radu Georgescu
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Singura reprezentantã a
judeþului Mehedinþi în Liga 3,
Viitorul ªimian, s-a reunit luni dupã-
amiaza, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin. La primul
antrenament din 2022 au lipsit
timiºorenii Fabio Trip ºi David Pop,
precum ºi camerunezul Alexandre
Song, toþi 3 învoiþi, în timp ce
craioveanul Samuel Luicã n-a ajuns
la un acord cu conducerea clubului
pentru prelungirea contractului. Nici
atacantul severinean Andrei Sãrãcin

nu va mai continua la Viitorul
ªimian, acesta fiind de altfel exclus
din lot încã din luna noiembrie a
anului trecut.
   Principala noutate de la Viitorul o
reprezintã însã componenþa staff-
ului tehnic. Antrenor-principal în tur,
Relu Þurai (35 ani) a fost anunþat cã
va ocupa în partea a doua a
sezonului funcþia de preparator fizic,

”SÃ O SALVÃM PE REBECA! Este o luptã contra cronometru!
    Rebeca este o minune de copil! Rebeca poate fi copilul din sufletul fiecãrui
pãrinte! Pânã azi, umplea cu râsetul ei sufletele celor din jur. O boalã nedreaptã,
CANCERUL, a lovit trupul ei plãpând. O tumorã canceroasã retroperitonealã
dreaptã, de dimensiuni foarte mari, localizatã într-o zonã aproape imposibil de
operat, cu metastaze extinse în organism. Singura ei ºansã este o operaþie,
în cel mai scurt timp, efectuatã în strãinãtate. Costurile se ridicã la suma de
300.000 euro, sumã ce poate fi strânsã doar împreunã cu dumneavoastrã. Nu
uitaþi, pic cu pic se face strop, strop cu strop se face marea, de aceea vã
rugãm sã spuneþi mai departe tuturor cunoscuþilor!

ESTE O LUPTÃ CONTRA CRONOMETRU!
FIECARE MINUT ÎNSEAMNÃ VIAÞÃ!

   Majoritatea avem copii ºi, ºtim, cã viaþa noastrã s-ar stinge fãrã ei! Când
seara veþi pune capul pe pernã, sufletul dumneavoastrã va spune: „am dat o
viaþã nouã unui suflet de înger!” ªi, nimic nu e mai frumos decât a fi OAMENI,
nu trecãtori!!!
O putem salva pe Rebeca în conturile:
RO87BTRLRONCRT0452108301, pentru tranzacþiile în RON;
Beneficiar, SIMONEAC MIHAI
RO37BTRLEURCRT0452108301, pentru tranzacþiile în EURO;
Beneficiar, SIMONEAC MIHAI
RO92BTRLGBPCRT0452108301, pentru tranzacþiile în LIRE STERLINE
Cont REVOLUT, RO43BREL0005506664920100, în RON, beneficiar
SIMONEAC MIHAI
RO92BTRLGBPCRT0452108301, în lire, SIMONEAC MIHAI
Pentru transfer direct, prin aplicaþia BT Pay, numãrul de telefon al beneficiarului
este 0737969145, SIMONEAC MIHAI”, este mesajul postat de familia
Simoneac.

Reunire cu permutãri în staff
în timp ce directorul sportiv
Vasile Mãnescu (54 ani) va
prelua postul de “principal”!
Mãnescu revine astfel în iarbã
dupã 12 ani, ultima datã fiind
antrenor-principal, în Liga 2,
la FC Drobeta, timp de  3 luni,
dupã  ce, din postura de
preºedinte, l-a înlocuit în
funcþie pe demisionarul Eugen
Neagoe!
   În schimb, antrenorul de
portari Dan Racolþa, originar

din Calafat,
n-a mai
revenit la
V i i t o r u l
ª i m i a n ,
fiind chemat de
se ve r i nean u l
Valeriu Tiþa,
numit pe finalul
anului trecut

selecþioner la naþionala Siriei, sã
facã parte din staff-ul tehnic al
arabilor. De altfel, înainte sã plece
în Siria, Tiþa a participat la
antrenamentele echipei din ªimian
ºi a dat indicaþii din tribunã la
majoritatea jocurilor oficiale ale
Viitorului, în timp ce Dan Racolþa s-
a aflat pe bancã. “În urma ºedinþei
pe care am avut-o, s-a hotãrât ca

domnul Vasile Mãnescu sã fie nou
antrenor principal, antrenor secund
va fi Mihai Schintee, antrenor cu
portarii va fi Marian Constantin, iar
Relu Þurai va fi preparator fizic!
Acestea au fost criteriile de bazã: sã
îmbinãm tinereþea cu experienþa,
fiindcã astfel vom avea rezultate
bune. Vrem ca sezonul viitor sã fim
mai pregãtiþi ºi, dacã putem, sã
urcãm o treaptã mai sus, în Liga 2!”,
a declarat preºedintele nou-
promovatei Viitorul ªimian, George
Sãrãcin, la postul local TV Terra Sat.
   Echipa mehedinþeanã va efectua

cantonamentul de iarnã pe plan
local, iar pe 29 ianuarie are
programat un amical cu ACS Filiaºi,
pe “Municipalul” severinean.
   Viitorul ªimian a intrat în iarnã de
pe poziþia a 5-a în Seria 7, fiind la 4
puncte sub ultimul loc de play-off,
ocupat de Voinþa Lupac. Din sezonul
regular, mehedinþenii mai au de jucat
cu Pandurii Târgu Jiu (locul 3),
Aurul Brad (locul 10) ºi CSM Deva
(locul 2), astfel cã ºansele de a urca
pe locul 4 sunt destul de mici. Liga
3 se reia pe data de 12 martie.

Þurai se alãturã campaniei ”SÃ O SALVÃM PE REBECA”

Clasament Liga 3, Seria 7
1. CSM Reºiþa 15  14 1   0   55-7   43
2. CSM Deva 15  10 1   4  23-14  31
3. Pandurii Târgu Jiu 15   7 6   2  29-12  27
4. Voinþa Lupac 15   7 5   3  28-21  26
5. Viitorul ªimian 15   6 4   5  29-26  22
6. CSM Jiul Petroºani 15   4 4   7  17-19  16
7. Progresul Ezeriº 15   4 4   7  15-29  16
8. Gilortul Tg.Cãrbuneºti 15   3 3   9  21-37  12
9. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 15   2 4   9   8-37   10
10. Armata Aurul Brad 15   1 2  12 11-34   5

 Mircea  Oglindoiu

   Membru în staff-ul tehnic la Viitorul ªimian, Relu Þurai, se implicã în
cazul dramei prin care trece jucãtorul de la Jiul Petroºani, Mihai Simoneac,
a cãrui fetitã Rebeca a fost diagnosticatã cu o formã rarã de cancer. Costurile
operaþiei ajung la 300.000 de euro, iar familia nu dispune de banii respectivi.

„Prietenul meu, Simoneac Mihai, cu care am jucat la CS Vulcan, în Liga
3, trece prin momente dificile, având fetiþa bolnavã de cancer. Încercãm ºi
noi, Viitorul ªimian, sã ajutãm familia ºi sperãm ca într-un final Rebeca sã
se vindece. Fac apel cãtre toþi oamenii din Mehedinþi, care pot sã ajute
financiar, pentru a putea strânge suma necesarã operaþiei”, a precizat Þurai.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 20 - 26.01.2022pag. 16

pa
m
fle
t

Mã fraþilor, cetitori de Obiectiv ce-mi sunteþi,
începu nea Cican di la Orºova sã dea lecþii
tuturor, despre oamenii politici, cum vor unii

sã-i puie beþe-n roate, cum sã pun alþii de-a
doua la proiectele domniei sale, cum sã pricepe

 nea Mãrin

Sucã ºi politrucii di la Orºova, bãtrâneþea Mehedinþiului ºi
pozonarele lu nea Popescu di la Energie

‘mnealui la toate cele, cum cã e cel mai bun
administrator ºi de-al de astea. Acuma, o fi
‘mnealui mai bun manager ca alþii, asta o sã
demonstreze timpu, om vedea.

Zisã cã politicienii di la Orºova sunt
neºte Dorei, alþii sunt consilieri politruci,
care nu vor dezvoltarea spitalului ºi þin la
sertar hotãrâri importante. Mai zisã nea
Cican, cã ºtie cã nea Stoica,  nea
primarele, nu va mai promova alte
proiecte ale Spitalului ºi cã vor încerca
sã-l schimbe din foncþie. Un fel de Tanþa
lu Pecingine, zisã ºi Clarvãzãtoarea
oraºului, cam aºa sã prezintã nea
manageru di la Spitalul orºovean.

Mã nepoate, judeþ bãtrân, printre ale mai
bãtrâne din þarã, al ºaselea din fruntea
listei, cu o medie de 44,5 ani, pesemne în
curând o sã mai rãmanã doar pensionarii
pi la þarã ºi vreo câþiva tineri pin oraºele
Mehedinþiului. Majoritatea au luat cale
neîntoarsã sã pare, rar ocazie sã sã mai întoarcã,

doar sã-i mai convingã nea Aladin cu niscaiva
proiecte de amploare. Bine, vorbim de proiecte

de dezvoltare, nu de asfaltãri, cã
astea nu sunt proiecte, astea sunt
de la sine de fãcut, indiferent de
ºefu’ de judeþ.

Vorbim de investiþii, de locuri
de muncã, de atractivitatea
zonelor, de turism, de proiecte de
sprijin, de lucruri serioase. Da pe
cine sã intereseze îmbãtrânirea
localitãþilor? Cine sã facã o
strategie pentru asta, cine sã o ºi
punã în aplicare?

Bine, nea Aladin intrã cu
asfaltarea ºi pin Severin, ceea ce
nu e rãu deloc, pesemne dupã ce
terminã judeþu’ mai asfalteazã ºi
la Caraº, cã la Dolj au cam
terminat. Altceva mai facem ºi
noi?! Pãi, n-ar fi rãu sã asfaltaþi ºi
pi la Izvoru Bârzii sau oamenii de

acolo sunt de altã coloare politicã?!
Da ce-ai fãcut ... BOBIÞÃ?!? Nea Popescu,

ministru Energiei, ai încurcat pozonarele în care
aveai soluþia pentru rezolvarea crizei energetice...

dictatã?! Popescu, ºi nea ministru “ºtim ce avem
de fãcut”, dupã cum sã laudã pe sticlele tv, sã
pricepe ºi ‘mnealui la toate, mai ceva ca nea
Cican, di la Orºova. Bine, nea Virgil le mai
nimereºte, îi mai ºi iese câteodatã, e un fel de
hopa-miticã din ultimele guverne. Da, sã vedem
cum o sã þopãie când o sã-l ia cu hooo severineni
când îl vor întâlni pe stradã. Cu siguranþã când
vor fi alegeri. ªi numa mâine, nu-i poimâine!

Mã nepoate, începurã sã vinã facturile la gaz,
ajunsã una cu 4 zile de consum ºi 7.800 lei
valoare, de zici cã a consumat kerosen pentru
avioane, nu gaz pentru încãlzire. Cicã soluþia
pentru Severin ar fi centralele, acuma sã vedem
ce sã mai întâmplã ºi cu Mehedinþi Gaz, care
încã nu fu scoasã din schemã. Parcã anunþa nea
ministru Energiei, Virgil Daniel Popescu, cã a
rezolvat ºi problema asta, numai cã nimic nu s-
a schimbat între timp.

Poate sã mai schimbã câte ceva, poate nu sã
mai schimbã, important e sã rãmâneþi optimiºti!

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi!

 Urmare din pag. 6        dar n-avem bani la bugetul local;
- pentru cã asociaþiile de proprietari au devenit „stat în stat”,

de am ajuns sã plãtim ºi ce nu trebuie;
- pentru cã avem (degeaba) camere de supraveghere în oraº

ºi pentru cã nu avem o hartã a accidentelor;
- pentru cã viceprimarii îºi iau salariile ºi nici ei nu ºtiu pentru ce.
ªi ar mai fi multe. Dar mi-e cã se „cocoºeazã” viceprimarii cu

atribuþii ºi cer „spor de cocoºealã cu adaos de dizabilitate”.
ªi dacã tot am amintit de maºinile abandonate pe domeniul

public, reamintim onor administraþiei publice locale cã de aproape
doi ani ne anunþa primarul cã se va trece la ridicarea lor: „Am
demarat o amplã acþiune de identificare a autovehiculelor
abandonate pe domeniul public. În acest moment în municipiului
Drobeta Turnu Severin avem foarte multe autoturisme
abandonate de ani de zile pe spaþiul public care ocupã locurile
de parcare în mod nejustificat. Iniþial vom trimite avertismente
cãtre toþi proprietarii acestor maºini sã gãseascã o soluþie, în
caz contrar, din luna martie vom acþiona la ridicarea
autovehiculelor”. Care... martie?!?                   St. JUST

Sãrãcia, ca o stare de graþie
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