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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dragi gorjeni, 
 

 Nimeni şi nimic nu poate împiedica libertatea de 
exprimare, dacă aceasta este în conformitate cu morala 
creştină. Paradoxal însă, că această libertate chiar şi în rândul 
creştinilor este concepută ca „judecată a semenilor”. Dacă nu 
faci nimic nu ai îndeplinit faptele milei sufleteşti, dacă faci, îţi 
judeci aproapele „că de asta are grijă Dumnezeu şi nu tu”. 
Prin urmare aşteptăm mila divină să îndrepte inimile 
răufăcătorilor acestui neam. Şi dacă ar fi aşa atunci ce mai 
reprezintă pentru noi înaintaşii noştri care şi-au obţinut 
drepturile prin muncă şi războaie. Nimic, bineînţeles. Nu 
întâmplător am devenit o naţiune care aşteaptă mila 
presupuşilor noştri aliaţi europeni care nu până de mult ne-au 
fost duşmani atunci când ne-au încălcat integritatea naţională. 
Vreau să văd ziua când cei ce au fost creştinaţi ne ajută să 
ieşim din impasul în care suntem.  
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Preocupările tinerilor în conformitate cu morala 

creştină 
 

Prof. Drd. Felix I.C. Godeanu 
 

„Tânărul nu ştie să se apere singur, să-şi apere singur ce are mai bun: 
propria sa tinereţe; căci chiar în el sunt unele îndemnuri, ispite, instincte pur 
şi simplu, care îl trimit la maturitate. Şi totuşi în inima lui stăruie o nostalgie 
de calitate: el caută ucenicia, caută învăţătorul.” (C. Noica, Jurnal filosofic)  
           Alături de filosoful român C. Noica, ce îşi exprimă punctul de vedere 
asupra tinereţii, Sfânta Scriptură ne prezintă vârsta copilăriei şi a 
adolescenţei ca fiind etape importante ale „urcuşului duhovnicesc” spre 
mântuire, caracterizate prin puritate sufletească, inocenţă smerenie, 
capacitatea de învăţare şi de perfecţionare şi prin nevoia de a-şi găsi modele, 
pentru a ajunge la formarea propriei personalităţi. Pentru tineri, şi nu numai, 
modelul suprem de viaţă creştină ar trebui să fie Mântuitorul Iisus Hristos, 
care ne spune: „învăţa-ţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi 
găsi odihnă sufletelor voastre” (Matei XI,29). Alături de acest model tânărul 
găseşte exemple în mediile care interacţionează cu acesta – familie, şcoală, 
biserică, societate; modele care contribuie decisiv în formarea identităţii 
personale. De valoarea acestora depinde însăşi valoarea viitorului 
„cetăţean”, pentru că tinerii de azi sunt maturii de mâine, iar azi, parcă mai 
mult decât oricând, adolescentul are nevoie de pilde deosebite, pe care, din 
păcate, societatea modernă este incapabilă să i le ofere. Pentru a depăşi acest 
inconvenient el are nevoie să-şi stabilească criterii de selecţie a modelelor, 
iar primul criteriu ar trebui să-l reprezinte moralitatea şi practicarea 
învăţăturii creştine atât în viaţa personală cât şi în relaţia cu semenii.  
Petrecerea timpului liber în concordanţă cu principiile moralităţii creştine 
devine o necesitate stringentă a sa, pentru că preocupările adolescenţilor de 
azi de multe ori sunt nocive atât pentru trup cât şi pentru suflet, fapt ce 
determină pe tinerii creştini să afirme: „este trist că azi ne preocupăm de 
frumuseţea fizică, de felul în care arătăm în exterior, de vremelnicie, într-un 
cuvânt, şi uităm să ne îngrijim de sporirea duhovnicească, de înfrumuseţarea 
sufletului, de veşnicia noastră. Este la fel de supărător faptul că nu uităm să 
ne împodobim trupul cu veşminte frumoase şi scumpe, că nu uităm să 
satisfacem pretenţiile aspectului fizic, dar uităm cu mare uşurinţă, sau, cine 
ştie, ignorăm să „vorbim cu Dumnezeu”, prin rugăciune, oricât de scurtă ar 
fi această convorbire, uităm să „ne întâlnim” cu Dumnezeu la biserică, 
pentru a intra într-o comuniune mai strânsă şi mai profundă cu acesta, uităm 
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să facem fapte de milostenie, uităm să-l „hrănim” prin înfrânare şi osteneli, 
uităm să-l adăpăm la izvorul înţelepciunii dumnezeieşti, uităm că suntem 
„oameni prin fire (adică prin naştere) şi Dumnezei prin har” , având 
libertatea de a ajunge asemenea Dumnezeului-om, Iisus Hristos.”   
         Modalităţile de petrecere a timpului liber, diversitatea mijloacelor de 
informare, alegerea prietenilor constituie prilejuri de revelare a unor modele 
şi valori diferite, de multe ori contradictorii învăţăturii creştine, fiind 
predispuşi riscului căderii în păcat, însă trebuie reţinut că viaţa religioasă nu 
presupune invocarea iubirii lui Dumnezeu numai în situaţii dificile, ci 
trebuie să constituie un urcuş continuu către desăvârşire, prin credinţă, 
speranţă şi iubire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sf. Biserică din faţa Prefecturii Mun. Târgu-Jiu. 
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Munca la Români 

 
Andrei IjacAndrei IjacAndrei IjacAndrei Ijac,,,,    CCCC.....N. .N. .N. .N.     “Spiru Haret”“Spiru Haret”“Spiru Haret”“Spiru Haret”, Târgu Jiu, Târgu Jiu, Târgu Jiu, Târgu Jiu    

 
 

Dacă nu ai ceva mai bun de făcut, munceşte… 
 

 
         Munca – factor originar, primar de producţie - reprezintă o activitate 

conştientă, specific umană, manuală şi/sau intelectuală îndreptată spre un 

anumit scop, în cadrul căreia oamenii îşi folosesc aptitudinile, cunoştinţele şi 

experienţa. 

         La începuturile dezvoltării societăţii au existat doi factori: munca şi 

pământul (natura), care pot fi consideraţi ca factori originari sau primari ai 

producţiei, din unirea cărora oamenii îşi asigurau existenţa. Mai târziu a 

apărut capitalul, ca factor derivat al producţiei, care rezultă din 

interacţiunea primilor şi a cărui afirmare este legată de perioada în care 

echipamentele de producţie au dobândit o importanţă tot mai mare pentru 

activitatea economică. 

           Pentru aprecierea rolului muncii în epoca contemporană este necesar 

să se ţină seama şi de procese evidente cum sunt: reducerea relativă a 

timpului de muncă, substituirea accelerată a muncii prin capital, afirmarea 

efortului intelectual şi creativ şi înlocuirea tot mai mare a activităţilor 

manuale tradiţionale prin automatizarea, robotizarea şi informatizarea 

producţiei. 

             Dacă stăm să ne gândim mai bine metodele de mai sus sunt unele 

benefice pentru muncitor, în România există aşa numita “muncă, odihnă şi 

bani” toate petrecându-se în acelaşi timp, vă întrebaţi cum este posibil aşa 

ceva, haide să aflăm.  După cum ştie fiecare dintre noi, românului i-ar plăcea  

să muncească 4 ore în loc de 8 ore iar salariul să fie din ce in ce mai mare. În 
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instituţiile româneşti se practică foarte des, inventivitatea românului, el 

trebuie să facă în aşa fel încât să-i fie bine lui şi nu statului, să-şi rezolve mai 

întâi probleme personale iar mai apoi să se ocupe de serviciu, se practică 

adesea chiulul de la slujbă, această problemă rezolvându-se uşor, cu un 

simplu telefon dat unui coleg care poate suna cam aşa: “Bă Gigi mai stai 

puţin şi din tura mea că trebuie să o duc pe soacră-mea la spital sau sunt 

blocat în trafic, în 2-3 ore ajung la serviciu; “ adesea se întâmplă să nu mai 

fie nevoie de telefon, pur şi simplu se scuză când ajung la locul de muncă. 

                 Acestea sunt mici înşelătorii pe care le face muncitorul român, 

problema cu care se confrunta statul român, este aceea a furtului, tot 

românul se gândeşte cum să câştige din ce în ce mai mult, dar nu muncind, 

ci furând, dar cu acte în regulă, că doar nu este el prost. În România de azi 

lucrurile nu stau bine, s-a ajuns ca un muncitor să ţină în spate 3 pensionari, 

de aici reiese că ţara este una îmbătrânită, tineretul ori este în scădere ori a 

migrat spre alte ţări unde se câştiga mai bine, cum ar fi: Italia, Spania, 

Grecia, Germania, Portugalia. Ne punem întrebarea oare cine este de vină în 

această situaţie, statul că nu oferă condiţii de muncă şi salarii pe măsura 

celor din U.E sau muncitorul român, care nu ştie cum să mai facă să fenteze 

ca să câştige? 

                În România şpaga şi corupţia guvernează totul, nepotismul este la 

putere se practică în orice instituţie fie ea de stat sau privată, nu mai 

contează dacă persoana respectivă se pricepe să lucreze în funcţia respectivă, 

de aceea sistemul sanitar, sistemul învăţământului, domeniul agricol şi multe 

altele sunt la pământ, din cauza acestor trei factori nelipsiţi din România: 

şpaga, corupţia şi nepotismul.  Zilele trecute îmi zicea un bătrân: “Bă tată, s-

au vândut toate în ţara asta, nimic nu mai este al statului, cred că o să se 

ajungă de o să se vândă şi corupţia” poate o avea dreptate bătrânul. 
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                De aceea stau şi mă 

gândesc uneori cum de vin toţi 

străinii să investească la noi în 

ţară, pai cum să nu vină să 

investească când mâna de 

lucru este aşa ieftină, când poţi 

să cumperi  

 

2. Prefectura Mun. Târgu-Jiu 

 

pământ la jumătate sau la sfert din preţul lui real, pentru că dai o şpagă 

undeva “mai sus” şi gata s-a rezolvat. Recent mă uitam la televizor şi am 

văzut că într-o ţară, în Germania s-a închis o fabrică de telefonie şi vor să o 

redeschidă la noi în ţară, păi de ce credeţi, pentru că salariul pe care îl lua un 

neamţ acolo era de 2000-3000 de euro, aici în România cu banii ăştia plăteşti 

20 de muncitori; am ajuns ca dintr-o ţară bogată şi populată să devenim una 

săracă şi părăsită, treptat, treptat numărul locuitorilor scade, mortalitatea este 

mult mai mare decât natalitatea. 

                 Şi uite aşa am trecut prin câteva probleme cu care se confruntă 

muncitorul român, plecând de la idei bine stabilite şi ajungând la dezbateri 

pe diferite teme, reuşind mai mult sau mai puţin să expun în câteva idei ceea 

ce ştiu eu despre “munca” care se practică în ţara mea, şi ca să nu mai 

lungim discuţia aş vrea să închei acest eseu într-o manieră ironică sau mai 

puţin ironică cu o fraza care îmi place foarte mult: “Nu fura, Guvernul urăşte 

competiţia!”… 
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Democraţia, mit şi realitate 

 
Prof. Ionel Cioabă 

 
 Se pune întrebarea dacă tipul de democraţie afectează satisfacţia 

cetăţenilor faţă de aceasta. Hans-Dieter Klingemann (1999) descrie 
răspunsurile la următoarea întrebare dintr-un chestionar realizat în multe ţări, 
între 1995 şi 1996. „Luând în considerarea toate elementele, sunteţi foarte 
satisfăcuţi, mai degrabă satisfăcuţi, nu prea satisfăcuţi sau deloc satisfăcuţi 
de felul în care funcţionează democraţia (în ţara dumneavoastră) ?”. Danezii 
şi norvegienii au exprimat cel mai mare procentaj de mulţumire: 83 şi 
respectiv 82 procente, afirmând că sunt „foarte” sau „mai degrabă” 
mulţumiţi. Italienii şi columbienii au fost cel mai puţin satisfăcuţi: numai 19, 
respectiv 16 procente şi-au exprimat satisfacţia. Într-un studiu precedent 
efectuat pe 11 democraţii europene, Christopher Anderson şi Christine A. 
Guillory (1997) au descoperit că în fiecare dintre aceste ţări, răspunsurile 
celor care votaseră pentru partidul sau partidele învingătoare exprimau o 
satisfacţie mai mare decât a celor care votaseră cu partidul sau partidele 
învinse.1 Trăsătura generală descoperită de Anderson şi Guillory este că în 
democraţiile consensualiste diferenţele dintre învingători şi învinşi sunt 
semnificativ mai mici decât în democraţiile majoritariste.  

Chiar dacă a crescut numărul de state, astăzi sunt democratice mai 
multe ţări decât în urmă cu 30 de ani. Unii afirmă că majoritatea noilor 
societăţi democratice s-au transformat doar superficial – fiind conduse încă 
de oligarhii care-şi urmăresc propriile interese astfel comparaţiile detaliate 
dintre ţări demonstrează concludent că progresul democraţiei este real. 
Există motive întemeiate să presupunem că intensificarea globalizării va 
promova activ democraţia, chiar şi în ţările care au o istorie scurtă în această 
privinţă. Globalizarea este guvernată în mare parte de noi sisteme de 
comunicaţii care, alături de schimbările din viaţa cotidiană, modifică relaţia 
cetăţeanului cu statul. Puterea politică autoritaristă nu numai că este mult 
mai greu de susţinut decât în viitor, dar şi mai uşor de discreditat şi de 
dizolvat.2  

Importante forme de cosmopolitism se ridică „de undeva de jos”. 
Procesele de globalizare au transferat puterile dinspre naţiuni înspre spaţiul 
global depolitizat. Totuşi, ca orice alt mediu social sau chiar mai mult, dată 
fiind importanţa sa universală, acest nou spaţiu necesită reglementare, 

                                                 
1 Ibidem, pag 262 
2 Anthony Giddens, A treia cale şi criticile ei, Ed. Polirom, Iaşi 2001, pag. 146-147  
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introducerea de drepturi şi obligaţii: „unde este o societate, trebuie să existe 
legi”.3 

Avem de-a face în prezent, cu o disjuncţie între guvernarea regională 
şi cea globală. Cooperarea regională, mai ales sub forma Uniunii Europene, 
NAFTA şi a altor organizaţii se dezvoltă în instituţii cu o largă influenţă. Pe 
lângă UE, mai există OAU, ASEAN, LIGA STATELOR ARABE, 
MERCOSUR şi CARICOM. Toate sunt exemple de colaborare economică şi 
socială între ţări care au fost în conflict şi au suferit separări în trecut. La 
nivel mondial, pe de altă parte, instituţiile existente sunt încă 
interguvernamentale – pentru a funcţiona depinzând de acordul dintre state, 
de unde puteri reduse de a interveni.4  

ONU este o asociaţie a naţiunilor, aşa cum sunt entităţile preocupate 
de schimburile economice şi comerciale – FMI, OMC, GATT şi Banca 
Mondială.  

Dezvoltarea viitoare a democraţiei statelor ar putea fi mult întărită 
prin construcţia unor forme transnaţionale de democraţie. A căuta să 
construim instituţii democratice mai presus de nivelul naţiunii nu mai este un 
obiectiv utopic. Un astfel de proces se află deja în curs de desfăşurare, sub 
forma Uniunii Europene. Există o diferenţă fundamentală între UE şi 
organizaţiile internaţionale de felul Naţiunilor Unite. ONU este compusă din 
reprezentanţi ai naţiunilor suverane. În schimb, în UE, pentru prima dată în 
istorie, naţiunile individuale au renunţat voluntar la elemente – de substanţă 
şi legislative – ale suveranităţii lor, cu scopul exploatării resurselor comune.5  

UE nu este un superstat – naţiune, nici ceva care ar putea deveni un 
astfel de stat. Nu reprezintă nici o formă de federalism. Uniunea a fost 
construită în mare măsură de elitele politice; Comisia Europeană este 
birocratică şi greoaie; parlamentului european îi lipseşte influenţa; iar în 
majoritatea ţărilor din UE, alegătorii manifestă un interes scăzut faţă de 
alegerile europene. Cele mai problematice chestiuni se referă la autoritatea 
Parlamentului European. Fără îndoială că ar fi necesară o deplasare a puterii 
înspre şi dinspre Comisia Europeană. Asemenea dezvoltări pot servi ca 
platformă pentru o formă globală de democraţie cosmopolită. În loc să 
tratăm UE ca fiind distinct europeană, am putea-o considera un cap de pod 
spre un sistem democratic transnaţional mai globalizant. UE poate prelua 
conducerea în încercarea de a institui contracte comerciale şi asistenţă 
financiară care să fie substanţial acceptate de asemenea coduri 
transnaţionale.6   

                                                 
3 Idem, Atreia cale, Ed.Polirom, Iaşi 2001, pag. 147 
4 Ibidem, pag. 148 
5 Anthony Giddens, Op.cit., pag 147 
6 Ibidem, pag. 148 
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Este adevărat că nici o dimensiune majoră a crizei globalizării nu s-a 
risipit. Într-o lume a sistemelor tot mai independente, când lucrurile merg 
rău, ele pot merge foarte rău. Dacă încălzirea planetei ar avansa neîngrădită, 
clima ar putea cunoaşte perturbări grave. Dacă divizarea economică globală 
s-ar adânci tot mai mult, rezultatul ar putea fi ciocniri violente între 
privilegiaţii şi dezmoşteniţii soartei.  

Totuşi, însăşi existenţa acestora şi a altor posibilităţi catastrofice ar 
trebui să ne facă să ne dublăm eforturile de a construi instituţii globale de 
reglementare mai eficiente.7  

Fără ele, secolul care vine s-ar putea dovedi chiar mai brutal şi mai 
devastator decât cel care tocmai s-a încheiat.    

Înainte de a dezvălui evaziv câteva strategii de dezvoltare regională la 
nivel naţional, este bine sa amintim un eveniment care atestă evoluţia 
societăţii noastre până în momentul integrării sale în UE. 

Un caz deosebit este reprezentat de blocarea unor arhive, cel mai 
celebru şi negativ fiind cel al arhivei fostei Securităţi, retrasă de la cercetare 
din mai 2000, în urma aplicării Legii „Ticu Dumitrescu”. De fapt, această 
retragere a făcut un deserviciu major cercetării profesioniste prin anularea 
accesului(până la înfiinţarea Consiliului Naţional) şi limitarea acestuia(după 
înfiinţare).8 Un alt exemplu este scandalul creat de societatea civilă legat de 
ridicarea catedralei neamului din parcul Carol. Cazul se cunoaşte cu 
siguranţă. Întrebarea este de ce nu se revoltă „societatea civilă”, cu aceeaşi 
vehemenţă sanguină, faţă de ridicarea statuii criminalilor de români de la 
Arad?  Sau ce atitudine se lua dacă Guvernul României era nevoit să aloce 
fonduri pentru un spaţiu similar destinat construirii unei sinagogi, simbol al 
martiriului minorităţii evreieşti din România?9 

Astfel de exemple pot continua la nesfârşit, dar pentru realizarea unor 
strategii de dezvoltare regională trebuie să ţină seama de unele criterii care 
ţin de politici publice şi a dezvoltare locală. Pe scurt acestea ar fi:  

1.viziunea şi principiile celor ce se ocupă de aceste strategii 
2.obiectivele – transpunerea în termeni concreţi a ceea ce vrea să facă 

aceştia 
3.instrumente – elementele pe care le foloseşte pentru a ajunge la 

aceste obiective 
4.o analiză a resurselor – Analiza SWOT 
5.etapizarea strategiilor care constă în analize, cercetări şi comunicări 

publice pentru buna elaborare a strategiilor.10 

                                                 
7 Ibidem, pag.149 
8 Nicolae Videnie, Ghidul arhivelor comunismului românesc ,în Dosarele Istoriei,nr 4,2002 pag 42 
9 Victor Roncea, ROMÂNIA în noua ordine mondială, Ed. Ziua, Bucureşti 2004, pag 80 
10 Alfred Bulai, Curs deschis “Strategii de dezvoltare regională Tg-Jiu 2007 
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Toate aceste etape au fost extrase din studiile elaborate de domnul 
Alfred Bulai în colaborare cu Cristian Pîrvulescu, Vintilă Mihăilescu şi 
Adrian Miroiu. Acelaşi Alfred Bulai susţinea că în ţările ultra-dezvoltate s-a  
dovedit că „pentru evitarea corupţiei coerciţia nu este o soluţie”.  De 
asemenea tot în astfel de democraţii justiţia are rol decizional şi numai ea 
emite ordine. În concluzie, pentru elaborarea unor astfel de strategii de 
dezvoltare locală şi regională, punctul de plecare este viziunea funcţionarilor 
publici. Înainte de toate „informaţia este cheia dezvoltării.” 

Întrebat fiind de un jurnalist ce părere are domnul Alfred Bulai despre 
disputele politice existente în ţara noastră acesta răspunde „să ne ferească 
Dumnezeu de ziua în care politicienii să se înţeleagă între ei.” 11   
În mod obişnuit, individul nu intenţionează promovarea interesului public şi 
nici nu ştie cu cât contribuie el la această promovare…el urmăreşte numai 
să-şi asigure capitalul său; iar îndrumând acea activitate aşa încât să producă 
cea mai mare valoare posibilă, el urmăreşte numai câştigul său; astfel…el e 
condus de o mână invizibilă, ca să promoveze un scop care nu face parte din 
intenţia lui. Urmărindu-şi interesul său, el adeseori promovează interesul 
societăţii mai efectiv decât atunci când intenţionează să-l promoveze.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Casa de Cultură a Municipiului Motru. 
 
 
 

                                                 
11 Ibidem 
12 Adrian Miroiu, Op.cit., pag 10, apud (Smith, 1964, IV,2) 
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INTALNIRE CU VIATA MEA 
 

Teodora Dancau – C.N. „George Coşbuc”, Motru 
(13.03.2006) 

Aş vrea uneori să mă pierd 
Să mă arunc în oceane de lacrimi 

Şi să uit că am căzut de sus… 
O mână albă şi cruntă 

M-a aruncat în tristeţea lumii mele 
Căci simt uneori întunericul nopţii în spate 

Şi ameninţarea că o să dispar 
Tocmai când m-am întâlnit cu viaţa. 

Încerc să fug din calea mea, 
Dar mă urmăresc mereu pe mine; 
Sunt umbra mea de când am chip, 

Şi văd, visând, că nu sunt omul 
Care trăieşte în mine cu teama… 
……………………………………. 

Mi-ar plăcea să pot să termin totul 
Ca sa pot întârzia la întâlnirea cu viata mea… 

 

Instigare la Cultură 
 

              Cioata Iuliana Gabriela  -   C.N. George Coşbuc 
 
 Copiii din ziua de azi sunt din ce în ce mai puţin interesaţi de cultură 
şi de scoală. Majoritatea preferă mai puţine teme, mai puţin de învăţat, 
pentru a avea mai mult timp liber să facă ceea ce vor ei, ceea ce li se pare lor 
cu adevărat important: să piardă vremea în faţa calculatorului şi prin oraş. 
          O revista de cultură este mai puţin interesantă decât o revistă de modă, 
pentru adolescenţi. 
          Dar nu vreau sa vorbesc despre viaţa cotidiană a adolescenţilor de azi, 
pentru că este cunoscută de toata lumea. Toţi ne consideră, generaţia noastră, 
o generaţie pierdută...pierdută în lumea desfrâului, ignoranţei şi nepăsării. 
Atenţia mea cade asupra activităţilor extraşcolare, de care unii sunt aparent 
interesaţi. 
          De curând, în liceul nostru s-a format Cercul de Teatru, o activitate în 
cadrul şcolii, formată din iniţiativa doamnei profesoare, Marin Rodica. 
Aceasta, împreună cu actorul Ion Alexandrescu, de la teatrul Elvira Godeanu 
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din Târgu Jiu, au strâns "micii actori" din liceul nostru şi au format Cercul 
de Teatru. Piesa pe care aceştia au realizat-o s-a intitulat "Tabla cu actori de 
tabla" , scrisă de Georgiana Olaru şi regizata de Domnul Alexandrescu. 
         Piesa prezintă viaţa actorului, trăirile si emoţiile acestuia; o piesă 
perfect regizată şi jucată de "micii actori", însa prea mare pentru publicul din 
oraşul nostru. 
          Prima apariţie pe scena a piesei a fost un real  succes, accesul în sala 
fiind permis pe baza de abonamente, deci au venit doar cei interesaţi de ceea 
ce ţine de teatru. 
          Atât actorii cât şi colaboratorii au fost aplaudaţi; aceştia au reuşit prin 
munca şi încântare, să ridice sala în picioare. 
          A doua prezentare a piesei  a fost pe 15 ianuarie, de ziua lui Mihai 
Eminescu, odată cu prezentarea noii cărţi a unuia din puţinii poeţi din oraşul 
nostru, şi unul din profesorii noştri , domnul Romulus Iulian Olariu, cu 
cartea "Calator in Egipt". 
         De data aceasta, accesul în sala nu s-a mai făcut pe baza de 
abonamente, şi au intrat în sală tot felul de persoane cu lipsa de cultură 
ridicată şi impresii la vedere, cum există în exces în Motru. Liniştea şi 
atenţia care a fost acordată reprezentaţiei la debutul acesteia a fost înlocuită 
cu gălăgia produsă de comentariile deplasate şi fără sens ale inculţilor care 
încercau să "se dea mari" expresie folosită cel mai des în cazul lor, de 
foşnitul pungilor de floricele sau cipsuri şi de telefoane care au început să 
sune în timpul reprezentaţiei. 
         Majoritatea  atunci când nu înţeleg ceva, preferă să ignore sau să 
judece în necunoştinţă de cauză, să-şi bată joc de munca celui care a muncit 
sa ajungă acolo. 
         De ce eşti considerat „cool” dacă ignori cultura, regulile si şcoala? 
Dacă urmezi tendinţele formate de alţii decât cele pe care le vrei tu? De ce te 
laşi influenţat mereu de ceilalţi? 
         Dacă întrebi un adolescent care e ultima carte citită, îi ia un timp să-ţi 
răspundă; sau răspunde repede şi cu zâmbetul  pe buze zicând  ca el nu 
citeşte, preferă filmele, mândru de sine. 
         9 din 10 adolescenţi ar răspunde astfel . Preferă sa vadă acţiunea şi 
personajele cu ochii realităţii decât să intre în pielea, în viaţa lor şi să 
trăiască cu ei fiecare clipă, ca şi cum ar fi viaţa lor. Când ai nevoie să uiţi de 
realitate e de ajuns să citeşti o carte, să te retragi în altă lume, diferită de a  
ta, să trăieşti prin altcineva. 
Dar e prea plictisitoare o carte şi prea mare. Un film se termină în 2 ore.. 
Acesta este prezentul. nu ne rămâne decât să speram că se va schimba în 
viitor,  că teatrul va putea fi receptat de minţile formate. 
Poate sunt prea mici si copilăroşi pentru a face diferenţe, dar mai târziu o vor 
face…când vor fi şi ei la fel. când se vor maturiza.. 
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Durerea pe care toţi o ignoram 
 

Tudoroniu Denisa Maria  C. N. George Coşbuc 
 

          Durerea ce o simt cum mă pătrunde şi mă chinuie….sper că ziua de 
mâine să mă facă să mă simt mai bine…sper ca totul să se fi dus…să pot 
spune că a fost doar un coşmar…un coşmar ce a dispărut odată cu 
răsăritul…un coşmar ce imediat a disparut…că şi o pată ştearsă de un 
burete…sper că ziua de mâine să mă facă să mă simt mai bine…iar acum o 
să dorm…o să mă pierd în tărâmul viselor…o să încerc să ignor durerea ce 
mă termină...încet..încet. 
             O să aştept ziua de mâine când o să mă trezesc şi o să zic..a fost doar 
un coşmar..acum totul e bine…tot ce a fost greu a trecut…durerea ce o 
simţeam a disparut. Nu mai face parte din mine…acum probabil e în 
lume…în cautare de alte victime…pe care să le chinuie neîncetat…cărora să 
le dea impresia că sunt distruse…să le ducă spre nebunie…să le facă să îşi 
piardă minţile…să nu mai gândească…să spună numai aberaţii…să ignore 
tot ce iubeau odată…lucrurile ce le adorau odată să le considere acum 
banale…persoanele ce le apreciau să le considere ignorante..tot ce faceau în 
trecut acum să li se pară o pierdere de timp…ceva inutil…ceva fără un scop 
anume…dar totuşi…ziua ce va veni le va scăpa de durerea ce au simţit-o şi 
alţii…iar durerea…durerea va căuta noi victime…iar…şi iar…la nesfarşit… 
 
 

Pildă despre iubire 
 

Greta Prună C.N. „George Coşbuc” 
 

Era odată o insulă unde trăiau toate sentimentele umane: Buna Dispoziţie, 
Tristeţea, Înţelepciunea, Iubirea şi altele. 

 
Într-o zi sentimentele au aflat că insula se va scufunda în curând, aşa că şi-au 

pregătit navele şi au plecat. Doar Iubirea a rămas până în ultimul moment. 
Când insula a început să se scufunde, Iubirea a hotărât să ceară ajutor. 

 
Bogăţia a trecut pe lângă Iubire într-o barcă luxoasă şi Iubirea i-a zis: 

- Bogăţie, mă poţi lua cu tine? 
- Nu te pot lua, căci e mult aur si argint în barca mea şi nu am loc pentru 

tine.   
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Atunci Iubirea i-a cerut ajutorul Orgoliului, care tocmai trecea pe acolo: 
- Orgoliu, te rog, mă poţi lua cu tine? 

- Nu te pot ajuta, Iubire, aici e totul perfect… mi-ai putea strica nava. 
 
Iubirea a rugat mai apoi Tristeţea, care trecea pe lângă ea: 
- Tristeţe, te rog, lasă-mă să vin cu tine! 
- Oh, Iubire, sunt atât de tristă încât simt nevoia să stau singură… 
 
Chiar si Buna Dispoziţie a trecut pe lângă Iubire, dar era atât de mulţumită 
încât nu a auzit că o strigă. 
 
Dintr-o dată o voce a strigat: 
- Vino, Iubire, te iau cu mine! 
 
Era un bătrân cel care vorbise. Iubirea s-a simţit atât de recunoscătoare şi 
plină de bucurie încât a uitat să îl întrebe pe bătrân cum îl cheamă. Când au 
sosit pe tărâm, bătrânul a plecat. 
 
Iubirea şi-a dat seama cât de mult îi datora şi a întrebat Cunoaşterea: 
- Cunoaştere, îmi poţi spune cine m-a ajutat? 
- Era Timpul… 
 
- Timpul? s-a întrebat Iubirea, dar de ce tocmai Timpul m-a ajutat? 
Cunoaşterea, plină de înţelepciune, i-a răspuns: 
- Pentru că numai Timpul e capabil să înţeleagă cât de importantă e Iubirea 
în viaţă 
 

                                                       Preluat www.google.com 
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CURIOZITĂŢI ŞI DIVERTISMENT 
 
 
 
 
 
 

Ştiaţi că… 
 
 
1. Nasul continuă sa crească (la fel şi urechile) pe toată durata vieţii. 

Adânc în interiorul nasului există un mic covoraş din 10 milioane de celule 
olfactive. 
       Fiecare celulă conţine aproximativ 1.000 de tipuri diferite de receptori.                                                        
Atunci când mirosul potrivit ajunge la receptorul potrivit, un semnal electric 
este trimis la creier şi mirosul este înlesnit.  
       Receptorii olfactivi sunt conectaţi la centrul emoţional al creierului, de 
aceea mirosurile pot servi drept imbolduri puternice ale memoriei. Un 
strănut poate depăşi viteza de 160 km/h. 

 
2. Codul de bare a fost inventat iniţial ca un soi de cod vizual Morse 

de către un student din Philadelphia, Norman Woodland, în 1952.  
Companiile au ezitat iniţial să folosească codul de bare, însă acelaşi student, 
în 1970, între timp angajat la IBM, a creat Universal Product Code.  
Din acel moment codul de bare apare pe aproape orice produs cumpărat din 
întreaga lume. 

Preluat de pe Science Line.ro 

 
Glume 

 

Un bâlbâit vine la doctor.   
- Vă bâlbâiţi întotdeauna aşa ?   
- N-nu, ddocc-ctore, dd-doarr c-când v-vor-besc.   

* 

Raport al amiralului albanez:   
Flota noastră a suferit pierderi grele: s-a rupt o vâslă. 

Teodora Iuliana Bivolu 
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RETROSPECTIVĂ LUNARĂ 
 

 
 
 
 
 
 

 
(10 feb 2008) Modernizarea pieţei centrale din Motru blocată 

 
Intenţia primarului din Motru, Dorin Hanu, de a reabilita piaţa 

centrală se loveşte de procedurile legislative. El intenţionează o reconstrucţie 
a acesteia, intenţionând să investească peste 1 milion de lei. În acest sens, 
proiectul a şi fost aprobat iar lucrarea scoasă la licitaţie. Numai că o 
contestaţie a uneia dintre firmele concurente, blochează de ceva vreme 
procesul de construcţie. 

 
(7 feb 2008) 
 Dorin Hanu, primarul municipiului Motru, s-a înscris, ieri, în PSD 
Gorj. Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu-Jiu şi preşedintele 
PSD Gorj, au declarat că „Hanu a venit la noi şi şi-a manifestat dorinţa de a 
se înscrie în PSD. Noi l-am primit cu braţele deschise şi va candida pentru 
un viitor mandat al municipiului Motru din partea PSD.” Un lucru cert 
pentru Motreni este că pe viitor vom avea un primar cu susţinere politică 
sănătoasă la nivel local altfel exista riscul unui eşec electoral pentru viitorul 
candidat din partea PSD. 
 
(21 ian 2008) Conferinţe religios-morale şi în Târgu-Jiu 
În fiecare luni la ora 19,00 la Facultatea „Constantin Brâncuşi”din 
Târgu – Jiu au loc conferinţe religioase pe diverse teme. Această 
sesiune continuă anunţând invitaţi speciali din alte localităţi cu 
ocazia Postului Mare. Aceste conferinţe sunt organizate de 
A.S.C.O.R.- Târgu – Jiu sub patronatul Mitropoliei Olteniei 

 
Cristina  Cioabă 
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DIALOG CU CITITORII 

 
 
 
 
 

 
By: Butan Gabriel on februarie 11, 2008  

at 3:19 pm 
1.  Urez felicitări domnului profesor pentru ambiţia si efortul depus in 
realizarea acestei reviste. Ştiu că deocamdată această revista apare într-un 
număr mic, dar sunt convins că viitorul ne va oferi multe surprize frumoase 
din partea acestei reviste. 

By: Cristina Popescu on februarie 11, 2008  
at 5:14 pm 

2.     Grea şi anevoioasă este perseverenţa în a face bine celor ce luptă pentru 
desacralizare şi dezumanizare a omenirii dar mare plată au cei ce mor pentru 
diminuarea fărădelegii de acest gen. Revista aceasta încearcă aşa ceva dar 
m-aş bucura să nu renunţe niciodată. Succes 

By: L.T.C.O.R.- Gorj on februarie 11, 2008  
at 6:06 pm 

3. Pe data de 5 martie 2008, va avea loc Simpozionul local cu titlul 
“Cultura tinerilor gorjeni” la Casa de Cultură a Mun. Motru, organizat de 
Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi - Gorj. Cu acestă ocazie va fi aniversată şi 
revista MAGAZIN CRITIC care va îmlini 1 an de existenţă. 
                                                         Intrarea pe bază de invitaţii. 
 

By: Roxana on februarie 12, 2008  
at 2:38 pm 

4. Părerea mea este în consens cu cea a celor care au făcut postările 
anterioare. Faceţi o treabă bună la redacţia Magazin Critic…. continuaţi în 
aceeaşi notă! 

By: Gaby on februarie 11, 2008  
at 10:24 pm 

5. Revista “Magazin Critic” se va bucura de succesul cuvenit, atunci când vă 
fi cunoscută de toată lumea. 
Până atunci, depinde de noi, să o ajutam să evolueze. 
Gaby 

 
                                                           Cristina Cioabă 
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ANUNŢURI PUBLICITARE 

 

 

 

 

 
  
1. Club Sportiv Motru, Jud. Gorj, KARATE RENSHI  vă oferă 
cursuri unicate recunoscute la nivel naţional la un preţ derizoriu. 
 Relaţii la sediul clubului sau la tel: 0727685065 
 

2. Revista noastră caută colaboratori pentru distribuţie. Relaţii 
la sediul redacţiei 

3.  Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români - Gorj 
                     2% pentru cultură, 2% pentru noi.        

Puteţi direcţiona 2% din impozitul datorat pe venitul anual către o asociaţie 
sau fundaţie prin completarea Anexei 230 de la formularul de Declaraţie 
de impozit pe venitul anual. Termenul limită este 15 mai. Aveţi acum 
posibilitatea de a vă implica fără costuri în cauze socio-culturale. 

Cont B.C.R. RO37RNCB0150019452620001, Cod fiscal 16427513 
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MAGAZIN CRITIC  

 

 
     Apare lunar, se găseşte de vânzare în Mun. Motru, Librăria Cristina şi la sediul 
redacţiilor din Judeţul Gorj.   
_____________________________________________________________ 
Adresa redacţiilor: Parohia I „Sf Nestor”, Motru  sau  Gr. Şc. Energetic Nr.1, Târgu-

Jiu, Jud. Gorj 
Tel. 0728353441 sau 0720726006 
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