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EDITORIAL 
 
 Globalizarea Ńării noastre care tocmai s-a realizat nu se întinde numai 
la nivel macroeconomic, ci pătrunde şi în toate structurile microsociale, până 
în însăşi persoana omenească, insuflând duhul său distructiv, care este 
spiritul banului.1 Practic acesta este condiŃia imorală ca dovadă esenŃială în 
demonstrarea ineficienŃei acestei politici, iar ”prin logica dezvoltării toate 
activităŃile umane se transformă în activităŃi economice, aşa cum, prin 
morala dezvoltării, singurele valori rămân cele economice.”2 Noi cei 
naŃionalişti, aşa cum ne condamnă sistemul, sperăm totuşi, la o revigorare a 
clasei politice dispusă, să diminuieze efectele dăunătoare ale globalizării şi 
să asigure un viitor cel puŃin modest românilor.  
 „Dacă în întreg sud-estul Europei, România nu se va defini ca singura 
realitate politică şi spirituală, atunci viitorul mi se pare searbăd, superfluu, 
stupid.”3 MulŃumesc Lui Dumnezeu că m-a primit în turma sa chiar dacă 
momentan sunt oaia neagră. Şi-l rog să-mi ierte agresivitatea verbală la 
adresa „Cezarilor noştrii”, care au luat şi vor mai lua şi ceea ce nu li se cade 
a primi. Dar ştiu că un singur lucru nu ni-l pot lua: SUFLETUL. 
 

L-aş mai ruga,  
inofensiv şi temător,  

Să fie îngăduitor cu mine, şi cu - al meu popor 
 
 
 
 
 

                                                 
1 GEORGIOS MANTZARIDIS, GLOBALIZARE ŞI UNIVERSALITATE,  Ed Bizantină, Buc 2000, p. 13 
2 Ibidem. p. 123 
3 Emil Cioran, Op. Cit., p. 145 
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I. 1.  ARTICOLE ŞI STUDII 
  

SALVAłI ÎNV ĂłĂMÂNTUL ROMÂNESC! 
________________________________________________________________________ 

      
Prof. Oana łurlea 

______________________________________________________________________ 
 

 Un mesaj cinic la adresa guvernanŃilor dar unul constructiv şi incisiv 
pentru cititori. Un mare lucru ar fi dacă mulŃi ar avea timp să-l citească dar 
goana după bani şi influenŃă îi îmăiedică să-şi mai cultive doxele !!! 
 Aşteptăm pe łepeş care „are mai ales meritul că coborît morala 
absolută prin Ńepele puse în cur la nivel absolut. Dormeai cu punga de aur la 
cap şi Ńi-era frică să n-o furi tu de la tine. Ăsta-i voivod absolut, Vlad Tepeş. 
Păi fără asta istoria românilor e o pajiste cu miei!” 
 
          Vine Paştele. Alt Paşte, altă sărbătoare, într-un alt an plin de 
controverse atât politice cât şi sufleteşti (pentru noi, oamenii de rând). Ce 
Paşte? Care Paşte? Vă vine să mă întrebaŃi într-o primăvară atât de săracă în 
oameni buni, atât de săracă în oameni cu idei bune, oameni care ar fi trebuit 
să ne ofere ceea ce au promis înainte de a fi aleşi în scaunele lor domneşti                                      
şi care – se pare - au suferit brusc o amnezie cruntă imediat ce s-au căŃărat –
ca lianele-pe gâtul nostru să ne sugrume cu alte promisiuni cretine (cine le-o 
mai crede !!!)4 
         Ne-am săturat, domnilor profitori, de gândurile dumneavoastră de mai 
bine, de grija dumneavoastră pentru Ńărişoara asta amărată, vai de ea (tot din 
cauza unora ca dumneavoastră! ), ne-am săturat de perfidie şi zâmbet fals. 
LăsaŃi-ne, domnilor -capuşe, să ne dezvoltăm ca un popor deştept ce suntem, 
nu ca dobitoacele ce ne credeŃi dumneavostră de-acolo de sus din tronurile 
dumneavoastră. Nu mai încercaŃi să ne îndobitociŃi, ne-am săturat. 
         Mai bine aŃi face ceva în privinŃa învăŃământului ăsta românesc, 
săracul, că e bolnav, zău, nu glumă, s-a îmbolnavit acum mulŃi ani şi parcă 
nu vrea să-şi mai revină. Nu vedeŃi domnilor aleşi ce copii stau în băncile 
şcolilor româneşti? Nu vedeŃi ce dezorientaŃi sunt, ce angoase–i macină, ce 
întrebari îşi adresează, de genul: ”De ce să mai învăt că ala are opt clase şi 
fura în Italia şi are bani?” sau „De ce să mai învăt că ştiu o mulŃime de 
oameni cu diplome de facultate care nu au ce munci în Ńara asta?” Ce ziceŃi, 
”stimaŃi domni”, de aceste probleme ale elevilor români pe care le ştiu 
                                                 
4 PETRE łUłEA, CUGETĂRI MEMORABILE, p. 26 
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pentru că le aud aproape zilnic la şcoală, în clipele când respiram acelaşi aer 
murdar într-o Romanie săracă până – n şi aer curat? Ce faceti cu aceşti 
copii? Ce propuneŃi? Dumneavoastră ştiŃi ce se întamplă cu adevarat în 
învăŃământul românesc sau doar daŃi legi fără nici o noima, unele de-a 
dreptul imbecile, ilogice, enervant de stupide? Nu cred că ştiŃi nimic. Doar 
vă daŃi cu parerea. Practica o lasaŃi să atârne greu pe umerii noştri, ai 
profesorilor săraci şi ei cărora nu numai că nu le daŃi ce le-aŃi promis, dar 
încercaŃi pe toate căile să le mai luaŃi din fărimitura de salariu pe care-l iau 
în fiecare lună. Şi ştiŃi, domnilor „distinşi aleşi” că practica asta e cam 
dureroasă, cam urată, e ca un fel de hău care într-un final, dacă nu se va lua 
nici o masură, ne va înghiti pe toŃi.  Şi atunci se va alege praful de tot ce 
ducem noi acum în spate ca pe o povară grea, pusă de dumneavoastră nouă, 
profesorilor înjuraŃi, batjocoriŃi, umiliŃi zi de zi. Elevii, aceşti tineri care vor 
duce Ńara mai departe, sunt pierduŃi într-un sistem educaŃional ca şi mort. 
Decât să daŃi legi în afara realităŃii noastre prezente, mai bine v-aŃi gândi la 
aceşti copii fără nici o vină, care nu mai au nici un Ńel, nici o speranŃă(a 
murit printre primele), nici o luminiŃă pe cerul viitorului. Nu mai loviŃi în 
noi, profesorii, pentru că noi suntem cei care Ńin încă în viaŃă, ca pe un 
pacient Ńinut în viaŃă de aparate, acest sistem de învaŃământ românesc 
muribund. 
          Ca o încheiere, ”distinşi aleşi”, noi profesorii avem o menire, aceea de 
a face să respire în continuare cultura în aceasta Ńară din ce în ce mai saracă 
în valori, avem un destin, acela de a scoate oameni adevaraŃi de pe bancile 
şcolilor, oameni deştepŃi aşa cum suntem toŃi românii, chiar dacă 
dumneavoastră de acolo de sus ne desconsideraŃi. Noi suntem ceea ce 
suntem, nu ne ploconim, am facut-o destul. LasaŃi-ne să ne facem datoria cu 
capul ridicat, aşa cum ne stă bine tuturor.  şi mai uitati-vă din când în când şi 
în jos, lăsaŃi zâmbetul perfid şi promisiunile deşarte. Deja nu le mai 
înghitim. Tratati-ne cu respectul cuvenit unor oameni aplecaŃi de o povară 
prea mare şi prea grea.    
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Tr ăsături generale ale neoliticului în Banatul montan 

________________________________________________________________________ 
PROF. RAł JANA-DANIELA 

________________________________________________________________________ 

Un studiu concis dar lămuritor despre o istorie a neoliticului BănăŃean 
în zona montană a acestui Ńinut românesc. Autorul relatează doar aspecte 
generale urmând ca în ediŃiile viitoare să puncteze şi trăsături fundamentale 
legate de această temă... 

 
Epoca neolitică sau epoca pietrei şlefuite a reprezentat o evoluŃie 

culturală şi spirituală a vechilor comunităŃi omeneşti spre civilizaŃie. 
Originea şi dezvoltarea civilizaŃiilor neolitice de pe teritoriul Ńării noastre a 
fost studiată prin cercetările arheologice care au avut rolul de a descoperi 
urmele materiale ale vechilor populaŃii existente în acest spaŃiu. 

Epoca neolitică din Banat se împarte în trei perioade: neoliticul 
timpuriu, neoliticul dezvoltat şi eneoliticul.  

În zona Banatului montan şi în Clisură, foarte bine reprezentat este 
neoliticul timpuriu, respectiv cultura Starčevo-Criş şi neoliticul dezvoltat, 
cultura Vinča.  

Prin poziŃia sa geografică, Banatul şi zona Clisurii fac parte din centru 
ariei în care sunt cunoscute fenomenele neoliticului vechi cuprins în marele 
complex cultural Protosesklo-Presesklo-Karanovo-Starčevo 
Starčevo/Impreso-Köros-Criş.41 

Cele mai vechi civilizaŃii neolitice ajung în Banat cu un înalt nivel 
tehnic în prelucrarea uneltelor şi a ceramicii şi treptat prin superioritatea 
culturală asimilează populaŃiile locale epipaleolitice pe cale paşnică sau pe 
cale războinică.  

Acest fenomen în care neoliticul se impune prin stabilirea într-o zonă 
a unor comunităŃi deja neolitice, pornite în căutarea de noi terenuri agricole, 
ca urmare a suprapopulării zonelor de origine şi a secătuirii solurilor este 
denumit în literatura de specialitate, neolitizare prin colonizare.42  

Deplasarea comunităŃilor neolitice s-a făcut atât pe uscat (din 
Anatolia) prin Peninsula Balcanică în regiunile nord-dunărene, cât şi pe cale 
maritimă de-a lungul Ńărmurilor Egeei, Adriaticei şi în întreg bazinul 
apusean al Mediteranei.43 Caracteristica acestui fenomen este ceramica 
decorată cu impresiuni realizate cu ajutorul scoicii Cardium.  

                                                 
41 Gh. Lazarovici, Gornea-Preistorie, ReşiŃa, 1977, p. 31. 
42 ***, Istoria Românilor, Vol. I, Bucureşti, 2001, p. 115. 
43 Ibidem , p. 115. 
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Începuturile neolitizării spaŃiului carpato-dunărean au dus la polemici 
între cercetători pe tema existenŃei sau inexistenŃei unui neolitic foarte 
timpuriu, aceramic, asemănător cu descoperirile efectuate în Anatolia.  

Pentru teritoriul nostru, în jurul anilor ’60, au fost invocate în acest 
sens o serie de descoperiri precum cele de la Băile Herculane, Cremenea, 
Lapoş, Ceahlău-DârŃu, Erbiceni, Ciumeşti, Târguşor-Peştera La Adam, dar în 
urma analizelor detaliate s-a dovedit imposibilitatea atribuirii acestor 
descoperiri unui neolitic aceramic.44  

La începutul anilor ’70, Vasile BoroneanŃ a descoperit lângă Turnu-
Severin, la Schela Cladovei, unelte ,precum săpăligile din corn de cerb, cu 
vârful şlefuit şi cu perforaŃie pentru coadă, considerate drept plantatoare de 
către autorul săpăturilor şi râşniŃe primitive din piatră despre care a spus că 
puteau servi la măcinatul boabelor provenite de la plantele recoltate sau de la 
cele cultivate.45 

Aceste descoperiri au fost încadrate în cultura Schela Cladovei ce a 
aparŃinut unor comunităŃi de pescari, vânători şi culegători de la sfârşitul 
epipaleoliticului, dar la care Vasile BoroneanŃ a invocat existenŃa unor 
tendinŃe de neolitizare pe baza interpretării descoperirilor făcute.46  

Pe malul sârbesc al Dunării au avut loc descoperiri similare cu cele de 
la Schela Cladovei, la Lepeski Vir, împreună acestea formând o unitate 
culturală, Schela Cladovei – Lepenski Vir. La Lepenski Vir apar în număr 
mare sculpturile din piatră, dar nu şi la Schela Cladovei, ceea ce duce la 
unele deosebiri care individualizează cultura Lepenski Vir.47 

Pentru zona Clisurii şi a Banatului montan s-a constatat arheologic că 
orizonturile epipaleolitice de tip Schela Cladovei – Lepenski Vir sunt 
suprapuse de nivele sau elemente ale culturii Starčevo Criş, dar care nu sunt 
cea mai veche fază a civilizaŃiei neolitice de pe teritoriul Ńării noastre.48 

Primele comunităŃi neolitice venite din Thessalia la nord de Dunăre au 
creat cultura sau grupa culturală numită Gura Baciului-Cârcea, identificată 
în sud-vestul României, la Cârcea, judeŃul Dolj, în centrul Transilvaniei la 
Ocna Sibiului şi în nordul Transilvaniei la Gura Baciului.49  

                                                 
44 Vl. Dumitrescu, Cu privire la cea mai veche cultură neolitică din România, în SCIV, 21, 2, 1970,  p. 187-
200. 
45 V. BoroneanŃ, Recherches archéologiques sur la culture Schela Cladovei de la zone des Portes de Fer, în 
Dacia N.S. 17, 1973, p. 9-37. 
46 Ibidem, p. 9-37. 
47 Gh. Lazarovici, Gornea-Preistorie,  p. 9. 
48 Ibidem, p. 9. 
49 Idem, Neoliticul Banatului,  p. 16. 
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EvoluŃia comunităŃilor de tip Schela Cladovei-Lepeski Vir a fost 
întreruptă în mod brusc prin apariŃia acestor grupuri neolitice sudice cu 
ceramică de tip Gura Baciului – Cârcea.50 

Se pare că staŃiunile acestei culturi sfârşesc prin distrugeri violente sau 
aşa cum apreciază Nicolae Vlassa în cazul aşezării de la Gura Baciului, 
populaŃia locală a fost integrată în comunităŃile nou-veniŃilor, dovadă fiind 
prezenŃa unor capete de piatră, sculptate în manieră Lepenski Vir, precum şi 
existenŃa în mormintele descoperite aici, pe lângă exemplarele de tip 
mediteraneean şi a unor schelete izolate, de tip protoeuropoid, reprezentând 
vechea populaŃie locală.51 

Grupul cultural Gura Baciului – Cârcea este considerat cel mai 
timpuriu orizont neolitic de pe teritoriul României.  

Cel de-al doilea orizont al neoliticului timpuriu este dat de cultura 
Starčevo-Criş ce reflectă procesul de adaptare al primelor comunităŃi 
neolitice la realităŃile locale şi sinteza acestora cu grupurile locale 
epipaleolitice. 

Această cultură evoluează de-a lungul a patru mari faze, cu mai multe 
subfaze, evoluŃia completă surprinzându-se mai ales în zonele sud-vestice 
ale Ńării, în Banat şi Oltenia. ComunităŃilor Starčevo-Criş le revine 
importantul rol de a fi neolitizat aproape întreg spaŃiul românesc.  

Neoliticul dezvoltat începe în Banat odată cu sosirea purtătorilor 
culturii Vinča, care un timp convieŃuiesc cu purtătorii civilizaŃiei Starčevo-
Criş influenŃându-se reciproc. Perioada de maximă înflorire a acestei culturi 
începe mai târziu, în fazele B, la începutul mileniului III, î.Chr.52 

Odată cu sfârşitul fazei B2, cultura Vinča, în estul Banatului intră într-
o perioadă de declin cauzată de puternici mişcări ale triburilor purtătorilor 
culturii ceraminii liniare care sosec dinspre Europa Centrală.53 

Sfârşitul neoliticului cuprinde fazele târzii ale culturii Vin ča, sfârşitul 
fenomenelor de sinteză şi interferenŃe Vinča-ceramica liniară, sfârşitul 
culturii Tisa şi apariŃia elementelor eneoliticului timpuriu.54 

Legăturile cu lumea sudice, egeo-mediteraneeană, sunt semnificative 
încă din neoliticul timpuriu, dovadă fiind descoperirile înrudite cu cele de tip 
Protosesklo de la Cârcea din Oltenia sau Gura Baciului din Transilvania.55 
Mai mult, asemenea legături au existat în neolitic şi cu culturile din teritorii 

                                                 
50 Ibidem. 
51 N. Vlassa, Cea mai veche fază a complexului cultural Starčevo-Criş în România, Acta MN, 9, 1972, p. 7-
28. 
52 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului,  p. 13. 
53 Ibidem, p. 13. 
54 Ibidem, p. 13. 
55 Ibidem, p. 16. 
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mai îndepărtate ale Orientului Apropiat sau chiar Mijlociu, cum o atestă, 
printre altele, ceramica fină, canelată a culturilor Vinča, Dudeşti şi 
Hamangia, sanctuarul de la ParŃa, casa de tip megaron din cultura 
GumelniŃa, plastică antropomorfă a culturii Hamangia şi tabletele cu semne 
simboloce considerate ca un început de scriere pictografică de la Tărtăria, 
puse de descoperitori pe seama culturii Vinča-Turdaş.56 

InterferenŃele culturale sau etnoculturale ale comunităŃilor neo-
eneolitice din spaŃiul carpato-dunărean au avut loc şi cu centrul Europei – 
cultura ceramicii liniare cu capete de note muzicale, Tizapolgár (Româneşti), 
Bodrogkeresztur (Gorneşti) şi cu estul Europei, respectiv cultura Tripolie.57 

Aflate în calea influenŃelor şi mişcărilor etnice şi culturale sud şi 
central-europene, comunităŃile neolitice din Banat fac parte integrantă din 
ansambluri etno-culturale ce cuprind vaste arii geografice, dar în acelaşi 
timp creează fenomene de sine stătătoare.58 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planul Castrului mic de pamant (Castrul I ) şi Castrul mic din piatra (Castrul II ) de la Tibiscum 
 
 
 
 

                                                 
56***, Istoria Românilor, Vol. I, Bucureşti, 2001, p. 120. 
57 Ibidem, p. 120. 
58 Gh. Lazarovici, Unele probleme ale neoliticului în Banat, în, Banatica 1, ReşiŃa, 1971, p. 17. 
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O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ5 
 

Pr. Prof. Ionel Cioabă 
  
 Un documentar TV tradus şi îngrijit de Paul Dornenu, un jurnalist de 
prestigiu care oferă naŃiunii române o altă imagine a lumii, dintr-o 
perspectivă enigmatică, oferită de cei mai prestigioşi jurnalişti ai lumii 
printre care şi Jim Tuker. Autorul selectează cele mai şocante imagini şi 
informaŃii reproduse sau explicate într-o manieră realistă. 
  
 Noua ordine mondialǎ va fi sprijinitǎ de organizaŃii puternice, între 
care cele mai importante sunt „CFR”, Comisia Trilateralǎ, şi Bilderberg. 
Acestea funcŃioneazǎ pe sistemul sincronizǎrii, având ca scop printre multe 
altele tulburarea gândirii umane prin generalizarea microcipurilor la toate 
popoarele. 
 Cel care a pus bazele acestor organizaŃii la începutul secolului al -XX-
lea, este David Rockefeler, apoi familia acestuia va dona pǎmântul unde 
urma sǎ se construiascǎ mai târziu clǎdirea NaŃiunilor Unite.  Familia 
Rothschild este deasemeni reprezentativǎ pentru progresul planurilor 
masonice aflându-se  de altfel în spatele holocaustului alǎturi organizaŃiile 
amintite. Secolul al-XX-lea aducea astfel peste o sutǎ cincizeci milioane de 
morŃi departe însǎ de îndeplinirea primului obiectiv al organizaŃiei 
Bilderberg. 
 Mişcarea transumanistǎ a fost fondatǎ de maestrul eugenic Julian 
Huxely iar controlorii societǎŃii în frunte cu Ray Kurzweil, admit pe faŃǎ cǎ 
noul sistem este fǎcut sǎ progreseze cǎtre o tiranie absolutǎ. 
 În anul 1999 Ray Kurzweil, conducǎtorul trans-umanismului declara: 
„Pânǎ în 2020 o sǎ existe un guvern unic mondial”. Tot el cu vanitate 
menŃiona cǎ noua omenire poate trǎi totdeauna dar nu toŃi vor reuşi sǎ Ńinǎ 
pasul cu noua rasǎ stǎpânǎ – fǎcând indirect aluzie la microcipuri.  
 Herman Hollerith este primul care a automatizat în America sistemul 
de recenzare a populaŃiei şi a fondat IBM-ul. IBM-ul cu Thomas Watson ca 
ştab a aşezat maşinile morŃii în slujba celui de-al treilea Reich. Mai târziu, 
pentru acŃiunile sale eroice, a fost decorat cu medalia germanǎ ce aveau 
imprimate multe zvastici. Deasemeni şeful IBM-ului Thomas Watson, a fost 
membru al cultului „Brohemain Grove” împreunǎ cu bunul sǎu prieten 

                                                 
5 apud, End Game – Blue For Globale Enslave, transcriere Dj Dave Mark, www.ReOpen911.info, Editare, 
subtitrare: Ste Pol, www.opensubtitles.org, corectare subtitrare: Paul Dornenu, www.infocon.ro şi 
documentarul Îngerul digital 
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liderul nazist, Adolf Hitler. Fiecare lagǎr de concentrare nazist era 
supravegheat şi condus prin operaŃiile departamentului sub numele 
„Holleriht Abteilung”. 
 În timpul construirii maşinii de rǎzboi naziste, aceste maşini ale IBM-
ului au unit abilitǎŃile şi locaŃiile muncitorilor cu necesitǎŃile lor. Prizonierii 
au muncit pânǎ la epuizare şi apoi au fost exterminaŃi prin gazare sau 
împuşcare. Doar prin moarte au putut scǎpa de însemnarea cu numǎrul de 5 
cifre şi de a fi marcaŃi cu 6 în sistemul IBM, numǎr folosit pentru cei ce 
fuseserǎ deja exterminaŃi. Aceste masacre au fost justificate prin raŃiunea 
obŃinerii de venituri pentru IBM şi nu numai din motive rasiste cum 
consemneazǎ acum istoria.  
 Astǎzi noul sistem de însemnare este perfecŃionat, o soluŃie 
tehnologicǎ mult mai înaintatǎ de codificare şi urmǎrire a întregii populaŃii şi 
anume CIP de identificare pe bazǎ de frecvenŃǎ radio(soluŃia digitalǎ). 
Semnul Bar-Code 666 şi-a îndeplinit cu excelenŃǎ misiunea. Grav este cǎ 
oamenii sunt pregǎtiŃi sǎ-l primeascǎ inclusiv pe noile lor documente,  
precum cetǎŃenii SUA, care considerǎ  cǎ CIP-urile de verificare ca pe un 
serviciu indinspensabil prin care, dupǎ apel, se ajunge la adresa 
solicitantului. Uşor , uşor vor fi acceptate şi de statele Uniunii Europene şi a 
NaŃiunilor Unite. S-a vǎzut dealtfel reacŃia mediaticǎ a liderilor politici şi 
religioşi chiar din România. 
  Globalizarea Ńării noastre care tocmai s-a realizat nu se întinde numai 
la nivel macroeconomic, ci pătrunde şi în toate structurile microsociale, până 
în însăşi persoana omenească, insuflând duhul său distructiv, care este 
spiritul banului.6 Acesta este motivul autentic al atituidinii tolerante din 
politica Româneascǎ. Începând din anul 2008, în multe unitǎŃi şcolare din 
lume copii vor avea în mod obligatoriu CIP-urile de urmǎrire, montate în 
uniformele şcolare sau ca o brǎŃarǎ(R.F.I.D.).   
 Bill Joy, fondator al Sun Microsystems, avertizeazǎ public înrobirea  
electronicǎ a oamenilor în afarǎ de elitǎ pânǎ în anul 2030. Toate aceste sunt 
susŃinute de acordurile mutuale a marilor puteri în special S.U.A şi Marea 
Britanie care de mai bine de 30 de ani se întrunesc pentru a realiza un 
„guvern unic mondial dupǎ model chinezesc.” Dovadǎ sunt întâlnirile 
secrete din anul 2006 în Canada (Otawa) şi  Turcia (Istambul) 2007, ale 
demnitarilor celor mai puternice state. Atitudinea lor ostilǎ faŃǎ de 
mediatizarea evenimentelor, omiterea de pe lista celor invitaŃi a celor mai 
semnificative figuri, urmǎrirea presei de forŃele de ordine, sunt demonstrate 

                                                 
6 GEORGIOS MANTZARIDIS, GLOBALIZARE ŞI UNIVERSALITATE,  Ed Bizantină, Buc 2000,      p. 
13 
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şi prin reacŃiile ulterioare a celor prezenŃi. Veridicitatea celor susŃinute se 
confirmǎ înainte de toate din declaraŃiile la cald şi farǎ menajamente a elitei 
politice.  
 Jim Tuker, un mare jurnalist a cercetat cu meticulozitate timp de 
treizeci de ani întrunirile secrete a reprezentanŃilor acestor structuri 
masonice. Cele mai contrariate informaŃii sunt legate de manipularea 
omenirii prin implantarea microcipurilor la cei ce le vor accepa şi decimarea 
populaŃiei globale de la şase miliarde la doar un miliard. Este amintit printre 
debutanŃii acestei misiuni mediatice şi Paul Dornenu, primul român implicat 
în aceastǎ cercetare.  
  
 Cine a înfiinŃat de fapt NaŃiunile Unite şi de ce este încǎ gol primul 
viitor preşedinte? Cine este el? Oare U.E. şi NaŃiunile Unite nu îi fac doar 
jocul, ca nişte simple instrumente? De ce se pregǎteşte la Ierusalim 
reconstruirea templului lui Solomon? Este evident cǎ vor sǎ înscǎuneze şi sǎ 
proclame un nou Dumnezeu al întregii lumi, un fǎcǎtor de pace mincinos, 
care în curând se va face cunoscut în ZIUA DECLARAłIEI, ziua 
proclamǎrii liderului mondial al Noii Ere.  
 „Astăzi, deja, impasul civilizaŃiei occidentale nu mai este unul 
teoretic. El se manifestă în agonia şi absurditatea modului cotidian de viaŃă. 
Această civilizaŃie a <echilibrului groazei>, a programelor raŃionale de 
<fericire generală>, a rezidurilor toxice, a consumaŃiei nesăŃioase, a înrobirii 
existenŃei umane de ideologiile totalitariste a ajuns să ameninŃe viaŃa la scară 
universală. 
 In această moarte generală, Biserica persistă în a aştepta învierea 
morŃilor. Atâta timp cât tradiŃia liturgică ortodoxă se va salva şi va 
funcŃiona, chiar şi ascunsă în parohii şi episcopii anonime, atâta timp cât 
măreŃia teologică se articulează având ca ax central modul de viaŃă păstrat în 
cultul Bisericii, o civilizaŃie la antipodal celei occidentale supraveŃuieşte în 
chip tainic şi un cuvânt universal, mântuitor pentru om, se zămisleşte 
aşteptând să nască”7 
 Ce se va întâmpla? Numai Dumnezeu ştie. Ce putem face? Sǎ învǎŃǎm 
sǎ murim. 
 

Impuls an V, Nr. 19, aprilie 2009 
 

 

                                                 
7 CHRISTOS YANARAS  ”ABECEDAR AL CREDINłEI” , Ed Bizantină, Buc 1996, p. 201  
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I.2. CRITICA LA TINERII GORJENII  
                                               IŃi spun adio...! 
_____________________________________________________________ 
                                  CAPASTRARU DENISA  

CLS. a VIII a C,  ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 MOTRU 
_____________________________________________________________ 
                      Mi-am amintit frânturi de vise. Mi-am imaginat viitorul, dar mi-am uitat 
trecutul. Am uitat jocul prin adierile de toamnă, parfumul străzilor pe care le-am colindat 
de nenumarate ori, am uitat de mine. 
                       Toate s-au dus. Le-am aşteptat. M-a ars singuratatea şi-am vrut să plec şi 
eu. Am reuşit. E-n legea firii. Mă tem de ce va urma şi mi-e dor cumplit de copilarie, de 
caldura mâinilor care mă îmbrăŃişau odată, când învăŃam, stângaci, să merg. 
                        Cu capul încordat, aşezat pe genunchii-mi palizi, am privit în oglindă. 
Totul se învălmaşea: un leagan uitat în colŃul grădinii, un om de zăpadă ce-şi pierduse 
fularul, o păpuşă ciufulită, cu rochia roşie, şotronul desenat asimetric, deasupra lor un cor 
de îngeri. 
                         Toate s-au dus. Mă tem din nou. M-am pomenit strigând "nu mă parasi ! 
"te rog, nu mă parasi!" 
                         Nu vrei să mă asculŃi. Ei, bine, pleacă! 
                         In urma ei a rămas un punct galben, ca un soare veşted în miniatură. 
Soarele acela e semnul unui nou început. 
                         Adio, copilarie! Bine-ai venit adolescenŃă! 
 
                                  DOR DE PRIMĂVARĂ                                
_____________________________________________________________         
                                                     MARMANEANU ADINA 
                 CLS. aVIII-a C,  ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 MOTRU 
_____________________________________________________________ 
                         
                         MI-E DOR DE MUGURI CRUZI PE RAMURI 
                         DE CIRIPIT DE RÂNDUNELE, 
                         MI-E DOR DE RAZE JUCĂUŞE 
                         CE POPOSESC ÎN ZORI PE GENE. 
 
                          MI-E DOR DE IARBA VERDE-N CÂMP, 
                          SĂ VĂD CUM ZBURDĂ MIELUŞEII, 
                          S-AUD CUM FIREA CLOCOTEŞTE 
                          ŞI SĂ M-ALINT CU BREBENEII. 
 
                           MI-E DOR DE SUSUR DE IZVOARE, 
                           DE FLUTURI, CĂRĂBUŞI DE MAI 
                           CE PRIBEGESC DIN FLOARE-N FLOARE 
                           ŞI SĂ NU TRECI, COPILĂ-AŞ VREA,                      
                                    PE LANGĂ EI, NEPASATOARE! 
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                                        EMINESCU INTERZIS 

- GÂNDIREA POLITIC Ă – 
 

RADU MIHAI CRI ŞAN 
 
                     Interviu cu domnul Crişan (continuare din numărul trecut) 
                                               Stima Ńi ascult ători, 
 
 Desigur, nu e o bucurie, dar nici un secret pentru nimeni, că timpul pe 
care ni-l putem permite a-l petrece hoinărind prin librării este din ce în ce 
mai puŃin. Aşa se face că, atunci când reuşim să ne vedem ajunşi printre 
rafturile cu cărŃi, primele, şi poate singurele, care ne stârnesc curiozitatea 
sunt cele cu titluri incitante şi coperte viu colorate. O astfel de prezenŃă 
editorială este şi «Testamentul politic al lui Mihai Eminescu», lucrare 
apărută în această primăvară la editura bucureşteană Cartea Universitară. Îmi 
place să sper că dumneavoastră, trăind ca şi mine într-o Ńară în care încă din 
primele clase de şcoală ni s-a vorbit mereu despre Eminescu doar ca despre 
un mare poet, nu mă veŃi judeca prea aspru dacă vă mărturisesc şocul 
sufletesc pe care mi l-a provocat vederea acestei cărŃi: Adică cum? Eminescu 
să se fi ocupat şi de politică? Şi încă nu oricum, ci chiar pe tărâmul 
elaborărilor doctrinare? Poate fi cu putinŃă aşa ceva? Şi, dac-o fi, atunci de 
ce nici unul din dascălii mei nu mi-a pomenit niciodată nimic despre asta? 
Intrigată, am pus mâna pe telefon şi, după ce-am luat de la InformaŃii 
numărul, am sunat la Cartea Universitară, rugându-i să-mi înlesnească un 
dialog cu autorul, domnul doctor în economie Radu Mihai Crişan, prezent 
astăzi, alături de mine, în studio. 
 Domnule Crişan, aŃi auzit tot ceea ce am spus şi, cu siguranŃă, intuiŃi 
rugămintea mea… AveŃi cuvântul.   
    Mai întâi, vă mulŃumesc pentru invitaŃie şi vă mărturisesc că emoŃia îmi 
gâtuie glasul. 
 În foarte puŃine cuvinte spus, consider că lucrarea Testamentul politic 
al lui Mihai Eminescu: 
- este mesajul militant eminescian, alcătuit din înseşi cuvintele lui Mihai 
Eminescu, aşa cum le-a încredinŃat el eternităŃii, prin scrisul său jurnalistic; 
- constituie, deopotrivă, atât o analiză lucidă a vieŃii politice din România,   
cât şi o mărturisire de credinŃă făcută de Mihai Eminescu neamului său; 
- dezvăluie, fără menajamente, bolile politice şi economice care macină 
organismul Ńării şi formulează direcŃii de acŃiune realiste, menite să-l 
însănătoşească.   
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 Rugându-vă să judecaŃi dumneavoastră, permiteŃi-mi să citez, la 
întâmplare, o singură frază: 
 „E clar că un stat care cheltuieşte pentru pretinse necesităŃi politice 
mai mult decât poate suporta producŃia poporului va ajunge, pas cu pas, la 
sărăcie, pospăită cu vorbe, dar din ce în ce mai simŃitoare prin trebuinŃele 
miilor de indivizi pe care un sistem fals i-a ridicat, prefăcându-i în 
exploatatori ai averii publice”, precum şi că, „sărăcia e un izvor de rele fizice 
şi morale, care, la rândul lor, sunt cauze ale decadenŃei economice”. 

I. 
 Domnule Crişan, vă mărturisesc că, personal, despre Eminescu 
ştiam că a scris poezii şi nuvele. Chiar de pe băncile şcolii mi s-a 
întipărit permanent expresia POETUL Mihai Eminescu. 
 Atunci, de unde şi până unde îl scoateŃi dumneavoastră autor de 
testament politic? 
 Stimată doamnă Airinei, găsesc nedumerirea dumneavoastră ca deplin 
justificată. La rândul meu, până cu câŃiva ani în urmă, nutream, victimă a 
unei propagande pe cât de abile, pe atât de interesate în falsificarea 
adevărului, aceeaşi convingere. Şi ca noi, atâŃia şi atâŃia alŃi semeni. 
 Spre norocul meu însă, începând din 1998, pe măsură ce înaintam în 
cercetarea de doctorat, desluşeam, încet-încet, un cu totul alt Eminescu. Aşa 
se face că după contactul avut cu publicistica eminesciană, sunt ferm 
convins (şi argumentat convins) că personalitatea creatoare a lui Mihai 
Eminescu înseamnă, cu nimic mai prejos decât poetul: un economist profund 
şi un sociolog de fineŃe, în simbioză deplină cu un geniu profetic şi cu un 
român autentic. Şi cum fireşte, sociologicul şi economicul, în 
interdependenŃa lor, determină politicul, iar acesta, la rândul său, le 
modelează pe amundouă, este de la sine înŃeles că orice investigaŃie a unei 
realităŃi naŃionale e, prin însăşi natura obiectului său, obligată să le integreze 
organic pe toate trei. Aşa a ajuns Eminescu gânditor politic. Şi-n treacăt fie 
spus, tot aşa a ajuns şi economistul căruia îi vorbiŃi acum să se «vaccineze», 
dacă acceptaŃi expresia neacademică, în sociologie şi în politică. 

II. 
 AŃi folosit o expresie care mă intrig ă: «propagandă abilă şi 
interesată în ascunderea adevărului despre Eminescu». Cine şi de ce 
consideraŃi că ar avea interes să blocheze accesul publicului la scrierile, 
fie ele chiar politice, ale lui Mihai Eminescu? 
 Vă număraŃi, cumva, printre adepŃii teoriei omniprezentei 
conspiraŃii mondiale împotriva poporului român? 
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 Doamna Airinei, mai întâi, îngăduiŃi-mi să fac o precizare legată de 
expresia pe care mi-o atribuiŃi: 
 Am spus, propagandă «interesată în falsificarea», iar nicidecum doar 
în simpla ascundere a adevărului. Ceea ce este şi mai grav! 
 Explic. Şi îmbin totodată explicaŃia cu răspunsul la cele două întrebări 
propriu-zise: 
 Îmi place să cred că nu sufăr nici de mania persecuŃiei, şi că nici nu 
văd pretutindeni doar complotişti şi comploturi. Iar cuvintele dumneavoastră 
îmi dau sentimentul că sunteŃi o persoană echilibrată, care gândeşte cu 
propriu-i cap şi are mult bun simŃ. 
 Deschizând o lucrare de strategie a războiului, fie contemporană nouă, 
fie chiar scrisă în antichitate (cum ar fi bunăoară cea a lui Sun Tzu), vedem 
statuată ca esenŃială pentru dobândirea victoriei, identificarea şi anihilarea 
centrului de greutate, mai ales moralpsihologic, al adversarului. 
 Ei bine, mai ales când e vorba de neamuri, acest centru este alcătuit, 
cu precădere, din valorile-simbol ale culturii naŃionale, alături de tradiŃii şi 
de credinŃa religioasă. 
 Prin urmare, împotriva acestor elemente, agresorul duce, permanent, o 
luptă pe cât de perfidă, pe-atât de necruŃătoare. Iar agresiunea, se înŃelege de 
la sine, nu trebuie să fie neapărat nici declarată şi nici armată, ba chiar e 
mai eficientă cu cât victimele ei o conştientizează mai puŃin… Deh…altfel 
le-ar putea încolŃi în minte dorinŃa să se apere… altfel agresorul ar putea 
suferi pierderi grele… 
 Şi-aşa stând lucrurile, când atât de frecvent, emisiuni televizate, 
producŃii radiofonice, filme, articole de ziar, sau chiar persoane publice, se 
întrec în a împroşca cu noroi tot ceea ce este specific românesc, de ce n-am 
fi îndreptăŃiti, noi românii, să ne-ntrebăm dacă nu cumva agresiunea 
împotriva neamului nostru este în plină desfăşurare? 
 Şi, mai departe, dacă Eminescu, aşa cum o serie de cercetători oneşti 
au demonstrat, reprezintă axa spiritului românesc, cum să interpretăm 
întemniŃarea timp de zeci de ani a scrisului său doctrinar, inclusiv a unei 
considerabile părŃi din opera poetică, la fondul de carte interzis de către o 
guvernare dovedit-deznaŃionalizatoare. Sau cum să înŃelegem mulŃimea de 
blasfemii puse în circulaŃie pe seama lui, neadevăruri care au otrăvit 
conştiinŃele atâtor generaŃii la rând? 
 Să ne mai mirăm oare că, majoritatea semenilor noştri, lipsiŃi de 
lumina mărturisitoare a scrierilor economice, politice şi sociale eminesciene, 
îşi pierd busola autoapărării intereselor vitale, devenind prăzi uşoare şi 
profitabile pentru oricine se pricepe să le speculeze deruta? Ori că, şi mai 
rău, dând necondiŃionată crezare calomniilor, ajung nu numai să se priveze 



 19 

de orice premisă măcar de a-şi recăpăta puterea combativă, dar încep să 
urască şi să desconsidere chiar izvorul de la care le-ar putea veni 
regenerarea? 

III. 
 Domnule Crişan, în opinia dumneavoastră, despre Eminescu s-au 
rostit «blasfemii». Acesta este, după câte ştiu, un termen care Ńine de 
religie. Pot primi o astfel de etichetare doar invectivele grave aduse 
Divinit ăŃii. De când este Mihai Eminescu Dumnezeu? 
 Doamna Irina Airinei, admir sufletul dumneavoastră pios, care 
recunoaşte şi apără primatul incontestabil al Dumnezeirii. Acestui suflet, ca 
şi sufletelor tuturor semenilor care ne aud, voiesc să le precizez, din capul 
locului că, prin ceea ce-am spus şi susŃin cu toată tăria, nu intenŃionez să 
contest câtuşi de puŃin măreŃia şi atotputernicia lui Dumnezeu. De crima 
spirituală a desconsiderării Domnului, dusă până la negarea existenŃei Lui, s-
a făcut, prea destul, vinovată Renaşterea. Iar crima respectivă a fost aşa de 
limpede demascată şi de un Eminescu, şi de-un Petre łuŃea sau un Nae 
Ionescu, încât n-are nici un rost să insist asupra ei. 
 Vreau să subliniez însă altceva, anume că fiecărui neam, căci 
Dumnezeu le iubeşte pe fiecare deopotrivă, Divinitatea îi dăruieşte un mare 
luminător de conştiinŃă, întrupat din carnea şi din sângele naŃiunii în slujba 
căreia îi este hărăzit să-şi devoteze viaŃa. Plămada lui înmănunchează, în 
chip organic, cele mai de seamă calităŃi şi însuşiri ale etniei pe care o 
reprezintă. Asta îl face apt să se identifice cu sufletul neamului său şi să-şi 
poată îndeplini misiunea divină. Iar întrucât, pentru naŃiunea română, marele 
luminător de conştiinŃă hotărât de Dumnezeu, avem toate temeiurile să fim 
încredinŃaŃi că este Eminescu, înseamnă că aceia care se străduiesc să-i 
întineze imaginea, aduc, prin acŃiunea lor, ofensă lui Dumnezeu, adică 
blasfemează. 
 Şi-atunci, ca să exemplific, este sau nu este blasfem acŃiunea de-a 
căuta să discreditezi un astfel de om, prezentându-l cu obstinaŃie lumii drept 
«nebun», şi făcând, ca să-Ńi iasă pasenŃa, în mod deliberat, abstracŃie de 
faptul (verificabil de altfel) că, în miile de pagini ale operei sale de-o viaŃă 
nu există nici o contradicŃie logică?; totul: publicistică, poezie, manuscrise, 
constituind un ansamblu organic şi armonios, de o coerenŃă fără fisură… 
 

continuare în numărul următor 
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TOTUL PENTRU HRISTOS! 
TESTAMENTUL POLITICAL LUI NICOLAE IORGA 

_____________________________________________________________ 
 

RADU MIHAI CRI ŞAN 
_____________________________________________________________ 

 
(continuare din numărul trecut) 

 
Iubitul mieu Neam Românesc, 

* 
„Via Ńa unui neam este adeseori hotărâtă într-un chip decisiv şi fatal, căruia 
nu i se poate împotrivi, de către aria geografică pe care a trebuit să se 
dezvolte1”2. 
„Ură şi exagerare de sine au îndrumat până acum până celor mai mulŃi dintre 
scriitorii istoriei românilor şi ce a rezultat de aici nu e greu de gâcit: numai 
păreri sucite, opuse adevărului, pe care neştiutorii şi le-au însuşit şi răspândit 
cu o grabă uimitoare. 
1 

„Orice grup omenesc de caracter naŃional suferă, fără să vrea, înrâurirea celui care l-a 
precedat pe acelaşi pământ, fiind nevoit să primească moştenirea aşa cum i se dă, cu 
datoriile sale şi cu câştigul ei, cu avantajele şi cu obligaŃiile ei. Rusia varegă şi bizantină 
se ridică după dispariŃia jugului tătăresc într-un veşmânt care este cel al foştilor ei stăpâni 
şi face gesturile politice care-i sunt impuse de ameninŃarea lor de neuitat. łarul era un 
han(;), ba chiar şi ortodoxia lui a luat un chip de cezarism laic ce venea din acelaşi loc. 
Eliberându-te, imiŃi fără vrei pe cel al cărui jug l-ai scuturat. Lucrul odată creat nu mai 
piere ; el se transmite de la o naŃiune la alta”., Nicolae Iorga, Drama preistorică pe 
pământul românesc, în Nicolae Iorga, Locul românilor în istoria universală, EdiŃie 
îngrijit ă de Radu Constantinescu, Editura Ştiin Ńifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1985, pag. 13, [L.R.I.U.] 
2 ibidem, 

* 
 Numai aşa a fost cu putinŃă să se trâmbiŃeze peste tot că românii n-ar 
fi de origine romană şi că, fără a lăsa vreo urmă, s-ar fi strămutat din 
Ńinuturile de miazănoapte a Dunării spre sud, pentru a face loc ungurilor, 
care tocmai atunci se îndreptau încoace”3. „Ba(;) chiar un rector al 
UniversităŃii din Atena a susŃinut că un popor de(;) milioane de Ńărani ai 
cărui membri sunt legaŃi prin aceeaşi limbă, acelaşi port, aceleaşi obiceiuri şi 
altele şi care în această privinŃă înfăŃişează aproape un unicum n-ar alcătui 
totuşi o naŃiune proprie, ci numai un despreŃuit amestec de popoare, menit 
unei apropiate peiri”4. 
3 
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Nicolae Iorga, Istoria poporului românesc, EdiŃie îngrijită de Georgeta Penelea, 
Editura Ştiin Ńifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, pag. 13, [I.P.R.]; Reproduce 
traducerea în limba română a lucrării în două volume: Nicolae Iorga, Geschichte des 
Rümänischen Volkes in Rahmen seiner Staatsbildungen, apărută la Gotha în 1905 în 
colecŃia Geschichte der Europäischen Staaten. Traducerea a fost efectuată de Otilia 
Teodora Ionescu (Enache) şi s-a publicat sub egida Casei Şcoalelor astfel: vol. I, 
Tipografia Cultura Neamului Românesc, Bucureşti, 1922, vol. II, III, IV-lea la 
Aşezământul Datina Românească din Vălenii de Munte, cum urmează, II, 1925; III, 
1925; IV, 1927 
 
4 ibidem, 
 

* 
 „De cealaltă parte se desluşesc sunete nu mai puŃin falşe, deşi cu totul 
opuse. Pentru unii dintre aceştia românii trec drept adevăraŃii şi exclusivii 
urmaşi ai romanilor şi nu drept acei ai populaŃiei romanice din Peninsula 
Balcanică; limba lor de astăzi ar trăda foarte bine – aşa spun ei – care li a 
fost singura obârşie; barbarii ar fi trecut fără urmă peste ei; aici ca şi dincolo, 
pe Ńărmul drept ca şi pe cel stâng al Dunării ei s-ar fi susŃinut neîntrerupt ca 
reprezintanŃi ai vechii culturi; toate descoperirile vremurilor nouă întâi la ei 
s-ar fi ivit(;) şi tot ce se mai poate spune despre faimă. Voci nepărtinitoare, 
în schimb, sunt puŃine, dar se pot cita şi câteva de acestea. 
 Ca orice om cult şi cu simŃire normală îmi iubesc şi eu neamul. Dar 
acest sentiment nu are nimic a face cu istoria colonizării romane, cu măsurile 
împăratului Aurelian, cu împrejurările din statul bulgar sau român,cu felul 
propriu al întinderii ungureşti din Transilvania(;); îmi iubesc neamul pentru 
că e al mieu – şi atâta tot. Dar pentru a scrie istorie n-am nevoie de iubire, 
nici de ură; îmi trebuiesc numai izvoare şi minte sănătoasă în atâta măsură, 
câtă e de nevoie pentru a le lumina”5. 
 
5 ibidem,  
 

continuare în numărul următor 
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II. CURIOZIT ĂłI ŞI DIVERTISMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Într-o zi un bărbat a văzut un cerşetor pe stradă. S-a dus la el şi i-a spus: 
- Dacă nu mai cerşeşti, iŃi voi da 1000 de dolari pe lună. 
Cerşetorul i-a răspuns: 
- Hai cerşeşte alături de mine şi îŃi voi da 5000 de dolari pe lună. 

2. Un parlamentar devine subiectul unei anchete; respectivul “economisise” 
în numai trei ani peste cinci milioane de dolari. 
- Şi? 
- Şi ceilalŃi parlamentari erau curioşi să ştie de ce a durat atâta! 

 

3. Se întâlnesc doi tipi în deşert. Zice unul: 
- Hei, tu! 
- Cine, eu? 

4. La şcoală învăŃătoarea întreabă: 
- Ce dă o găină? 
- Ouă, răspund elevii. 
- Ce dă porcu’? 
- CârnaŃi, slănină etc. 
- Dar vaca? 
- Teme acasa. 
 

5. I: Ce îşi scriu mai nou ardelenii pe poartă în loc de câine rău? 
R: Moldovean în gazdă. 
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III. ŞTIRI LOCALE 
 

 
 

 MarŃi, 31.03.09, ora 10.00, lansare de carte, Ionel Cioabă - Comunism sau 
DemocraŃie, Biblioteca JudeŃeană Christian Tell - Târgu Jiu. 
 InvitaŃi: Prof.Daniel MurăriŃa şi Pîrvulescu Marinela delegaŃi ai şcolii Grup 
Şcolar Energetic Nr.1, profesori ai Liceului de Muzică şi Arte Plastice Târgu-Jiu, Prof 
Conf. Univ. Dr.  Ion Popescu Brădiceni, Prof. Dr. Gheorghe Gorun, Colegiul Spiru Haret, 
Târgu-Jiu, reprezentanŃi ai Bibliotecii Cristian Tell, Târgu-Jiu şi ai săptămânalului 
Polemika etc. 
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 Intrată în mentalul colectiv ca zi a păcălelilor, ziua de 1 aprilie este o sărbătoare 
a farselor. Începuturile acestei serbări patronate de ghiduşii, de umor, se regăsesc în 
secolul al XVI-lea d.Hr., în anul 1564, când regele Carol al IX-lea al FranŃei, motivat de 
trecerea la calendarul neo-iulian, mută sărbătoarea Anului Nou de pe 1 aprilie pe data 
de 1 ianuarie. Întrucât la vechiul An Nou (1 aprilie) se obişnuia să se împartă cadouri, să 
se trimită felicitări, s-a continuat obiceiul şi după 1564, dar acestea au fost considerate 
treptat drept farse, glume nevinovate. Ziua de 1 aprilie, ca zi a păcălelilor, s-a extins în 
toată Europa şi de aici şi pe alte continente. A fost recunoscută ca atare în mai multe Ńări 
precum Germania, Italia, Spania, Portugalia, SUA, Marea Britanie, Norvegia, Japonia 
etc, victima purtând un nume specific (poisson d’Avril - FranŃa, noddy - Anglia, aprilie 
cuckoo - ScoŃia, april fool - SUA, los inocentes - Columbia, Aprile Pazzo - Italia etc), 
caracterul internaŃional al acestei zile consacrându-se uşor. TradiŃia, consolidată în 
timp, menŃionează că păcălelile trebuie făcute până în ora prânzului pentru a nu aduce 
ghinion celui ce le face. Nu există însă un profil şi o “re Ńetă” ale păcălelilor, ale celor ce 
păcălesc sau ale celor ce sunt păcăli Ńi. Pline de savoarea bunei-dispoziŃii, farsele prind 
în farmecul lor pe mai toată lumea. O dovadă în plus este şi aceea că mass-media intră 
în jocul farselor promovând obiceiul prin farsele făcute (vezi păcălelile: recolta de 
macaroane a elveŃienilor - BBC, tatuajul Coca-Cola - National Public Radio, 
dezmembrarea Turnului Eiffel - Le Parisien, cadavrul lui Lenin în Dineyland - Irish 
Times, alinierea planetelor şi gravitaŃia pe Terra - BBC etc). Aşadar, mare atenŃie!, 
niciodată nu se ştie ce prieten vrea să îŃi exploateze Ńie slăbiciunile şi umorului negru 

potenŃialul!  [Extras din revista Impuls Nr.19.] 

 

 În anul 1889, Congresul InternaŃionalei Socialiste a decretat 1 mai Ziua 
InternaŃională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind 
comemorată prin manifestaŃii muncitoreşti. Cu timpul, 1 Mai a devenit sărbătoarea 
muncii în majoritatea Ńărilor lumii, diversele manifestări căpătând amploare pe măsură ce 
autorităŃile au convenit cu sindicatele ca această zi să fie liberă. 

În România această zi a fost sărbătorită pentru prima dată de către mişcarea socialistă în 
1890. În perioada regimului comunist, de 1 mai autorităŃile organizau manifestaŃii uriaşe 
pe marile bulevarde, coloanele de muncitori în Ńinute festive fiind nevoite să scandeze 
lozinci şi să poarte pancarte uriaşe. După 1990, importanŃa propagandistică a zilei a fost 
minimalizată, dar oamenii se bucură de acest eveniment sărbătorindu-l în aer liber, la 
iarbă verde, la mare ori la munte, delectându-se cu mâncărurile tradiŃionale: crenvurşti 
sau mici şi bere. [detalii aici] 

_____________________________ 

 



 25 

MAI. repere  

►1 MAI ● 1359: Recunoaşterea Mitropoliei łării Româneşti, cu sediul la Curtea de 
Argeş, de către Patriarhia din Constantinopol ● 1831: Se înfiinŃează, la Bucureşti, 
Arhivele Statului din łara Românească ● 1865: Intră în vigoare Codul Penal (aprobat de 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 21 aprilie/3 mai 1864) ● 1899: Bayer introduce 
aspirina în Germania ● Ziua Muncii ►2 MAI ● 1772: se naşte Novalis (Friedrich 
Leopold von Hardenberg), poet german (d. 1801) ● 1519: moare Leonardo da Vinci, 
pictor, sculptor, inginer şi arhitect renascentist italian (n. 1452) ● România: Ziua 
NaŃională a Tineretului ►3 MAI ● 1975: La vârsta de 13 ani şi jumătate, Nadia 
Comăneci devine campioană mondială absolută a Europei la gimnastică şi campioană 
continentală la sărituri, paralele şi bârnă ● 1469: se naşte Niccolò Machiavelli, scriitor, 
om politic şi istoric, reprezentant ilustru al istoriografiei renascentiste (d. 1527) ►4 MAI 
● 1955: moare George Enescu, compozitor, violonist, pianist şi dirijor român (n. 1881) ● 
România: Ziua naŃională a inimii ►5 MAI ● 1813: se naşte Sören Aabye Kierkegaard, 
teolog şi filosof danez, precursor al existenŃialismului (d. 1855) ● 1818: se naşte Karl 
Marx, filosof şi economist german (d. 1883) ● 1821: moare Napoleon Bonaparte, împărat 
al FranŃei (1804–1814 şi 1815) (n. 1769) ►6 MAI ● 1885: A fost emis un decret regal 
privind aprobarea Tomos–ului, prin care Patriarhia din Constantinopol recunoştea 
Biserica Regatului României ca autocefală ● 1888: Victor Babeş face primele vaccinări 
antirabice la Bucureşti ● 1889: Turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului 
în cadrul expoziŃiei universale din Paris ● 1954: Atletul britanic Roger Banister a devenit 
primul om din lume care a alergat o milă (1.601 metri) în mai puŃin de patru minute ● 
2003: A fost inaugurată, la Moscova, prima staŃie de metrou din lume aflată la cea mai 
mare adâncime. StaŃia Park Pobedi (PiaŃa Victoriei) este construită la 90 de metri sub 
pământ ● 1856: se naşte Sigmund Freud, medic neuropsihiatru austriac, fondator al şcolii 
psihologice de psihanaliză (d. 1939) ● 1861: se naşte Rabindranath Tagore (Thakur 
Rabindranath), scriitor, poet indian, laureat al Premiului Nobel (d. 1941) ● 1952: moare 
Maria Montessori, medic şi pedagog italian (n. 1870) ● 1992: moare Marlene Dietrich, 
actriŃă şi cântăreaŃă germană (n. 1900) ►7 MAI ● 1833: se naşte Johannes Brahms, 
compozitor, pianist şi dirijor german (d. 1897) ● 1840: se naşte Piotr Ilici Ceaikovski, 
compozitor rus (d. 1893) ● 1892: se naşte Iosip Broz Tito, om politic şi de stat, 
preşedintele Iugoslaviei în perioada 1953–1980 (d. 1980) ● 399 î.Hr.: moare Socrate, 
filosof grec ►8 MAI ● 1886: A fost lansată pe piaŃă băutura răcoritoare cea mai 
cunoscută din lume: Coca–Cola ● 1794: moare Antoine Lavoisier, chimist francez (n. 
1743) ● 1873: moare John Stuart Mill, filosof englez (n. 1806) ● 1903: moare Paul 
Gauguin, pictor francez (n. 1848) ● Ziua mondială a Crucii Roşii ►9 MAI ● 1994: 
Nelson Mandela este ales drept primul preşedinte de culoare al Africii de Sud ● 2003: A 
avut loc o premieră mondială medicală la Clinica de Urologie şi Transplant Renal din 
Cluj: un bărbat a fost operat concomitent în partea stângă şi în partea dreaptă a corpului, 
folosindu–se o singură cale de acces. Cei doi medici care au condus operaŃiile sunt 
profesorul Mihai Lucan şi profesorul Ralph Senner, însoŃit de robotul Aesop ● 1805: 
moare Friedrich von Schiller, dramaturg, poet, prozator, estetician şi istoric literar 
german (n. 1759) ● Ziua Europei ►10 MAI ● 1499: este publicată prima hartă 
geografică a lui Amerigo Vespucci. ● 1881: Carol I de Hohenzollern–Sigmaringen este 
încoronat Rege al României (1881–1914), după ce anterior fusese Principe al României 
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(1866-1881) ● Ziua naŃională a României între 1866-1948 ►11 MAI ● 330 : Inaugurarea 
solemnă a oraşului Constantinopol (astăzi Istanbul); ridicat de împaratul Constantin pe 
locul vechii colonii greceşti Byzantion, ca nouă capitală a Imperiului Roman de Răsărit 
(în 1453 a căzut sub stăpânire turcească). ● 1784 : Limba germană este declarată limbă 
oficială în Transilvania ● 1904: se naşte Salvador Dalí, pictor, grafician şi eseist spaniol 
(d. 1989) ►12 MAI ● 113: A fost inaugurată, la Roma, în forumul nou construit, 
“Columna lui Traian”, operă atribuită lui Apollodor din Damasc ● 1884: moare Bedřich 
Smetana, compozitor şi dirijor ceh (n. 1824) ● România: Ziua AdolescenŃilor ►13 mai ● 
1917: La Fatima, important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii, cu vârste între 7 şi 
10 ani, au avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930 aceste viziuni au fost recunoscute de 
Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică ● 1904: se naşte Elvira 
Godeanu, actriŃă româncă de teatru şi film (d. 1991) ►14 MAI ● 1643: În vârstă de 
aproape cinci ani Ludovic al XIV-lea devine rege al FranŃei după moartea tatălui său, 
Ludovic al XIII-lea ● 1796 : Doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin 
contra variolei ● 1900 : Se deschid Jocurile Olimpice de vară de la Paris. Pentru prima 
oară au participat şi femei ● 1939 : FetiŃa peruană Lina Medina, în vârstă de cinci ani 
devine cea mai tânără mamă din lume ● 1981 : Primul zbor al unui român în spaŃiul 
cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soiuz–40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore şi 42 de 
minute, activitatea spaŃială desfăşurându–se la bordul staŃiei orbitale “Saliut 6″ ● 1265: se 
naşte Dante Alighieri, poet italian (d. 1321) ►15 MAI ● 1252 : Papa InocenŃiu al IV-lea 
emite bula papală ad exstirpanda, prin care autorizează tortura ereticilor ● 1718 : A fost 
patentată prima mitralieră din lume de către James Puckle, un avocat din Londra ● 1861 : 
S-a înfiinŃat, la Bucureşti, prima şcoală românească de medicină veterinară ● 1940 : 
Ciorapii din nylon au fost pentru prima dată puşi în vânzare, în SUA ● 2004 : Josh 
Findley a descoperit cel mai mare număr prim cunoscut până la această dată, 224036583 
− 1. Numărul conŃine şapte milioane de cifre. ● 1567: se naşte Claudio Monteverdi, 
compozitor italian (d. 1643) ● 1891: se naşte Mihail Bulgakov, romancier şi dramaturg 
rus (d. 1940) ● Ziua internaŃională a familiei ● Ziua latinităŃii ►17 MAI ● 1792: 
Înfiin Ńarea bursei de pe Wall Street, cel mai important sediu al bursei mondiale ● 1995: 
Pentru prima dată, un român, Constantin Lăcătuşu a reuşit să ajungă pe cel mai înalt vârf 
al lumii, Everest (8.848 m) ● 1510: moare Sandro Botticelli, pictor al Renaşterii 
florentine (n. 1445) ● 1838: moare Charles Maurice de Talleyrand, diplomat francez (b. 
1754) ►18 MAI ● 1910 : Terra trece prin coada cometei Halley. Este cel mai apropiat 
contact din istorie dintre Pământ şi o cometă ● 1974 : În deşertul Rajahstan din provincia 
Pokhran, India detonează cu succes prima sa arma nucleară; devine a şasea Ńară care 
posedă arma nucleară ● 1045: se naşte Omar Khayyam, poet persan (d. 1123) ● 1872: se 
naşte Bertrand Russell, filosof englez, laurat al Premiului Nobel (d. 1970) ● 1891: se 
naşte Rudolf Carnap, filosof german (d. 1970) ● 1920: se naşte Karol Józef Wojtyła 
(Papa Ioan Paul al II-lea) (d. 2005) ● 1911 : moare Gustav Mahler, compozitor austriac 
(n. 1860) ● Ziua internaŃională a muzeelor ►19 MAI ● 1922 : Este înfiinŃată 
“OrganizaŃia de Pionieri” a Uniunii Sovietice ● 1762: se naşte Johann Gottlieb Fichte, 
filosof german, părintele idealismului german (d. 1814) ● 1925: se naşte Pol Pot, dictator 
cambodgian (d. 1998) ►20 MAI ● 325: Are loc primul Sinod ecumenic de la Niceea ● 
1875: A fost semnată, la Paris, ConvenŃia Metrului, tratat prin care s-a promovat Sistemul 
InternaŃional de UnităŃi de Măsură (tratat la care România va adera la 10/22 martie 1883) 
● 1799: se naşte Honoré de Balzac, scriitor francez (d. 1850) ● 1806: se naşte John Stuart 
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Mill, filosof englez (d. 1873) ● 1506: moare Cristofor Columb, explorator italian, 
descoperitorul Americii (n. 1451) ● 1988: moare Ana Aslan, medic specialist în 
gerontologie (n. 1897) ►21 MAI ● 1904 : A fost înfiinŃată FederaŃia InternaŃională de 
Fotbal (FIFA) ● 1965 : Debutează la Televiziunea Română, emisiunea 
“Teleenciclopedia” - record de audienŃă până în anul 1990 ● 1471: se naşte Albrecht 
Dürer, pictor şi gravor german (d. 1528) ● Ziua Mondială a Culturii şi DiversităŃii 
Culturale, stabilită de UNESCO ● 2006: Ziua InternaŃională a Lumânărilor Aprinse ► 22 
MAI ● 1813: se naşte Richard Wagner, compozitor, dramaturg şi teoretician al artei 
germane, unul din cei mai de seamă reprezentanŃi ai romantismului muzical (d. 1883) ● 
337: moare Constantin cel Mare, împărat roman (n. 272) ►23 MAI ● 1858: se naşte Max 
Planck, fizician german (d. 1947) ● 1906: moare Henrik Ibsen, dramaturg norvegian (n. 
1828) ● Ziua mondială a broaştelor Ńestoase ►24 MAI ● 1844: Samuel Morse a transmis 
primul lui mesaj telegrafic ● 1875: A fost constituit Partidul NaŃional Liberal, printre 
membrii fondatori fiind : Ion C. Brătianu, M. Kogălniceanu, M.C. Epureanu ● 1686: se 
naşte Gabriel Fahrenheit, fizician german (d. 1736) ● 1543: moare Nicolaus Copernicus, 
astronom, a elaborat şi fundamentat teoria heliocentrică (n. 1473) ►25 MAI ● 1803: se 
naşte Ralph Waldo Emerson, scriitor şi filosof american, fondatorul 
transcendentalismului (d. 1882) ● Ziua InternaŃională a Copiilor DispăruŃi ►26 MAI ● 
1920: Constantin Brâncuşi a participat, la Paris, la “Festivalul Dada” împreună cu André 
Gide, Paul Valéry, F. Léger etc. fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat “Contre 
Cubisme, contre Dadaisme” ● 1986: Comunitatea Europeană adoptă steagul european. ● 
1976: moare Martin Heidegger, filosof german, reprezentant al existenŃialismului (n. 
1889) ►27 MAI ● 1600 : Mihai Viteazul devine “domn al łării Româneşti şi al 
Ardealului şi a toată łara Moldovei”, realizând prima unire politică a celor trei Ńări 
române ● 1984 : Inaugurarea oficială a Canalului Dunăre–Marea Neagră, considerat al 
treilea canal de navigaŃie, ca importantă, după Suez şi Canalul Panama; lucrările de 
construcŃie au început în 1973 ● 1564 : moare Jean Calvin, reformator religios francez (n. 
1509) ● 1821: moare Tudor Vladimirescu, lider revoluŃionar (n. 1780) ● 1840: moare 
Niccolo Paganini, violonist şi compozitor italian (n. 1782) ►28 MAI ● 1961 : A fost 
fondată organizaŃia “Amnesty International”, preocupările acesteia fiind axate strict pe 
problemele persoanelor din penitenciare. ● 1805: moare Luigi Boccherini, violoncelist şi 
compozitor italian (n. 1743) ● 1937: moare Alfred Adler, doctor şi psiholog austriac, 
fondator al şcolii de psihologie individuală; a doua şcoală vieneză de psihoterapie (după 
psihanaliza lui Sigmund Freud şi înainte de logoterapia lui Viktor Frankl). (n. 1870) ►29 
MAI ● 1453: A fost cucerit Constantinopolul de către Sultanul Mahomed al II–lea, fapt 
ce însemna sfârşitul Imperiului Bizantin ● 1880: se naşte Oswald Spengler, filosof şi 
istoric german (d. 1936) ►30 MAI ● 1945: Începe procesul ziariştilor “criminali de 
război şi vinovaŃi de dezastrul Ńării”. Printre acuzaŃi: Pamfil Şeicaru, Radu Gyr, Nichifor 
Crainic. SentinŃa va fi pronunŃată la 4 iunie 1945 ● 1778: moare Voltaire, filosof şi 
scriitor iluminist francez (n. 1694) ● 1960: moare Boris L. Pasternak, poet, prozator şi 
traducător rus, laureat al Premiul Nobel (n. 1890) [extras din Impuls nr. 20] 
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EDIłIA a XXIX-a, 21-24 mai 2009 

Ajuns la cea de-a 29-a ediŃie, festivalul omagiază pe cel care rămâne unul dintre cei mai 
mari scriitori ce i-a dat literatura română de-a lungul timpului si îşi propune să contribuie 
la stimularea pe criterii valorice a scrisului românesc contemporan, inclusiv pentru 
cunoaşterea şi promovarea operei argheziene, în Ńară şi peste hotare. 

Festivalul se adresează creatorilor de literatură şi exegeŃilor în arghezologie din Ńară, 
precum şi vorbitorilor de limbă română din comunităŃile de peste graniŃe, cu preocupări 
în domeniu. 

În organizarea Festivalului îşi aduc contribuŃia: Consiliul JudeŃean Gorj, Centrul JudeŃean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiŃionale, Biblioteca JudeŃeană “Christian 
Tell”, Consiliul Local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, 
Centrul Cultural şi Biblioteca “Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti, alte instituŃtii de cultură, 
ligi, fundaŃii, societăŃi culturale, posturi de radio, cotidiene şi edituri din Gorj. 

Programul festivalului se desfăşoară în perioada 21-24 mai a.c., la Târgu-Jiu şi Târgu-
Cărbuneşti, localitatea de obârşie a scriitorului, având colaborarea Uniunii Scriitorilor din 
România. 

Lucrările - dactilografiate într-un singur exemplar, pentru secŃiunile de concurs, precum 
şi volumele pentru Opera Prima, Cuvinte Potrivite, şi cele de arghezologie se primesc 
până la data de 15 mai a.c., pe adresa: Centrul JudeŃean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii TradiŃionale Gorj, 210135 Târgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, jude¡ul 
Gorj, cod poştal: 210135, cu menŃiunea “Pentru Festivalul «Tudor Arghezi»”. La 
expediere se vor respecta obişnuitele cerinŃe: în plicul mare se introduce plicul mic cu 
motto, iar în interior se sigilează datele autorului, inclusiv un număr de telefon, la care 
poate fi contactat. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica unele lucrări prezentate în concurs, fără să 
acorde drepturi de autor. 
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InformaŃii suplimentare la telefon/fax: - 0253/213.710 şi 0721.370057 (Centrul Jud. 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiŃionale Gorj) ; 

http://www.traditiigorj.ro, 

e-mail: traditii_gorj@rdslink.ro; 

tel 0253/214.904 (Biblioteca JudeŃeană “Christian Tell” Gorj) 

SECłIUNI ŞI PREMII 

I. PREMIUL NAłIONAL DE LITERATURĂ “TUDOR ARGHEZI” pentru Opera 
Omnia, atribuit pe criterii valorice unui scriitor român contemporan în valoare de 5000 
lei. 

II. Premiul TUDOR ARGHEZI, pentru Opera Omnia atribuit unui scriitor european 
contemporan de prestigiu. Premiul, în valoare de 1500 lei. 

III. PREMIUL PENTRU «OPERA PRIMA»(volum de debut în poezie), în valoare de 
1000 lei. 

IV. SECłIUNEA “CUVINTE POTRIVITE”, pentru volum de poezie în manuscris, 
deschis autorilor români nedebutaŃi, având vârsta maximă de 47 ani. 

Manuscrisele nu trebuie să depăşească 100 pagini. Se atribuie un singur premiu, în 
valoare de 1000 lei. 

V. SECłIUNEA «BILETE DE PAPAGAL», pentru grupaj de poezie. 

La această secŃiune pot participa poeŃii ce-şi aşteaptă consacrarea, cu un grupaj de minim 
10 (zece) poezii dactilografiate, într-un singur exemplar. Se acordă următoarele premii: 

Premiul I, în valoare de 800 lei, acordat de Centrul JudeŃean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii TradiŃionale Gorj; 

Premiul II, în valoare de 700 lei, acordat de Biblioteca JudeŃeană “Christian Tell”; 

Premiul III, în valoare de 600 lei, acordat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi” Tg-
Cărbuneşti. 

La aceastå secŃiune vor mai fi acordate menŃiuni ale unor edituri, fundaŃii, reviste literare, 
posturi de radio etc., invitate în festival. Pentru aceastã secŃiune juriul are dreptul de a 
redistribui premiile. Câştigătorii locului I de la ultimele trei ediŃii nu sunt acceptaŃi în 
concurs. 
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VI. SECłIUNEA DE ARGHEZOLOGIE, deschisă scriitorilor români pentru exegeze 
care au ca obiect de studiu viaŃa şi opera lui Tudor Arghezi (studii publicate sau în 
manuscris). 

Premiul în valoare de 1000 lei. 

VII. SECłIUNEA DE PROMOVARE A OPEREI ARGHEZIENE, deschisă 
participanŃilor de peste hotare, cu merite în traducerea sau ilustrarea grafică a operei lui 
Tudor Arghezi, precum şi în traducerea sau publicarea de exegeze despre viaŃa şi opera 
acestuia ( monografii, studii, eseuri…). 

Se atribuie trei premii, în sumă de 1500 lei fiecare. 

Organizatorii urează succes tuturor concurenŃilor şi le mulŃumesc pentru participare.  
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IV. DIALOG CU CITITORII 
 

 
 
 

 Am putea spune că un tânăr fără de probleme este un bătrân de vârstă 
fragedă. AdolescenŃa este caracterizată de mulŃimea problemelor pe care 
tânărul le întampină în perioada de pubertate. Lipsa de responsabilitate a 
tânărului agravează intotdeauna problemele adolescentine. Însă un punct 
culminant în problematica juvenilă îl constituie societatea, mediul în care 
trăim. În funcŃie de aceste caracteristici problemele pot fi mult mai complexe 
şi mult mai dureroase. Unele chiar dacă trec, precum o rană adâncă se 
vindecă superficial dar în interior aceasta încă este nevindecată şi dureroasă, 
aşa şi aceste probleme lasă urmari semnificative în personalitatea şi viitoul 
tânărului. GândiŃi-vă numai câŃi tineri au ajuns nişte drogaŃi, criminali de 
parinŃi sau pedofili. Iar cazul cel mai frecvent în viata tânărului este 
sinuciderea. Iar aceste cazuri sunt constituite în categoria celor mai “fericite” 
cazuri Ńinând seama că anual milioane de copiii sunt ucişi de inconştienŃă 
parentală şi a autorităŃilor. Spre exemplu în anul 2006 un liceu din America 
a fost luat cu asalt de terorişi. În acest incident au murit peste 200 de copiii şi 
cateva mii au ramas cu sehele pe viaŃă. 
 Majoritatatea problemelor juvenile sunt cauzate de divorŃurile 
părinŃilor, 90% din cazurile de divorŃ lasă urmari grave în viaŃa tânărului. 
Avem nevoie de parinŃi capabili care ştiu cum să se comporte în faŃa unor 
probleme juvenile. 
 Dar problemele juvenile sunt de când lumea şi pamantul aşa că vor 
exista mereu. Nu contează cât de dese sau dure pot fi contează ca noi să le 
depaşim cu fruntea sus şi să spunem cu uşurinŃă:”Suntem învingători!”  
 

Cristinel Marius Costea 
www.wizzyblack.wordpress.com 
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  Despre blogul www.energeticnr1.wordpress.com 
 

 1. By: alexandra on martie 30, 2009  
            at 1:51 pm 

 Foarte frumos site-ul, din ce în ce mai bogat, poate aşa se vede de aici dar observ 
că au înflorit ocaziile de proiecte şi că devin din ce în ce mai frecvente. Felicitari tuturor 
celor ce se implică, aşa se face şcoală! multă multă baftă şi putere de muncă în 
continuare! 

              2. By: Daniel Cimpeanu on aprilie 13, 2009  
              at 2:47 pm 

Felicitari pentru site si pentru organizare! Make us proud! 
Daniel Cimpeanu, XIIB promotia 2006 
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V. RECOMADĂRI CĂRłI 

 
 

1. Din temniŃe spre sinaxare 
Lucrare coordonată de Danion Vasile 
Editura EgumeniŃa, 2008 

Recenzie de Stelian Gomboş 

 
 
 
 
 
2. Capadocienii 
Anthony Meredith 
Editura Sophia, Bucureşti, 2008 

Recenzie de Mircea Abrudan 

 
 
 
 
 

3. „Oameni care au înviat din morŃi”, 
Cornel Dragoş, Roxana Mihalache 
Editura DacPress 

Recenzie de Octavian Dărmănescu 
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Tiparul  a fost                                                      Acest numǎr apare  
executat de                                                            cu sprijinul                                                     
                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Aşteptăm colaboratori serioşi. Textele tehnoredactate*, în Microsoft Word, 
Office XP, şi semnate pot fi trimise pe adresa de e-mail a revistei: 
magazincritic@yahoo.com, până la data de 15 a fiecărei luni. Tehnoredactarea 
se va face cu font arial, corp 10 - 12, pagină format A5, folosindu-se diacritice. 
Responsabilitatea textelor publicate aparŃine în exclusivitate autorilor. O echipă 
redacŃională va selecta articolele în vederea publicării acestora. AtenŃie la 
plagiat! 

* Reguli minime de tehnoredactare: 
Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul 

exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaŃiu. SpaŃiul se va pune după aceste 
semne de punctuaŃie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze. 

 
MAGAZIN CRITIC  

 
     Apare lunar, se găseşte de vânzare în oraşul Rovinari, Librăria P.F. Filimon 
Vasilica în Mun. Motru şi la sediul redacŃiilor din JudeŃul Gorj. 

Adresa redacŃiilor: Parohia I „Sf Nestor”, Motru   sau  
 Parohia „SF. CONSTATIN ŞI ELENA”, Rovinari I, JudeŃul Gorj 

Tel. 0720726006 sau 0728353441 
http://www.magazincritic.wordpress.com     
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