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       Trăim o perioadă de profund nagativism mediatic față de 

viitorul urmașilor noștri. Puțini sunt jurnaliștii care combat acest 

lucru și asta din două motive esențiale: 

 educația lor s-a realizat într-un mediu lipsit de optimism, 

fără a promova valorile moral-creștine; 

 au fost lipsiți de libertate în exprimare, datorită 

dirijismului politic al patronatelor unde activau. 

 

      Indiferent de interesele economice mondiale pentru țara 

noastră, România rămâne în continuare printre statele care 

concurează în următorul sfert de veac, pentru a culege primele 

roade ale democrației de care n-a avut parte până acum. De aceea, 

vorba celebră  ” nu mor caii când vor câinii…“, este valabilă și în 

cazul problemelor noastre naționale și nu numai. Primele semne 

de schimbare în bine le-am simțit diferit după 1989 chiar dacă 

puțini sunt cei care recunosc asta. Am certitudinea că pe viitor 

țara noastră va cunoaște o evoluție cel puțin la fel de mare ca în 

anii monarhiei interbelice. Acest lucru se datorează în primul rând 

datorită întoarcerii iminente la originile noastre naționale. Încet, 

încet mediocritatea va fi condamnată de opinia publică, lăsând 

astfel loc indivizilor cu o înaltă ținută morală. Ei vor contribui la 

regenerarea entuziasmului național, estompat de demagogia clasei 

politice întocmai ca în perioada amintită. Ceea ce este trist însă, 

că unei perioade de relansare economică îi urmează întotdeauna 

un dirijism economic și politic, care lasă urme adânci în istoria 

noastră. Partea bună a acestei perioade este renașterea spirituală a 

poporului român, care îl face și mai puternic în fața imixtiunilor 

financiare externe, evident indezirabile. 

Ioan Constantinescu – Motru 
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Din steagul sfânt al țării lipsește o culoare 

 

Din steagul sfânt al țării lipsește o culoare 

E negrul plin de doliu al timpului prezent 

Ne plângem viitorul, prezentul rău ne doare 

Cu litere de sânge vom scrie-n testament 

Suntem ținuți în lanțuri, cu iz de sărăcie 

Iar ziua care vine e ultimul blestem 

Vă credeți mari stăpâni, ne vreți sclavi pe vecie 

Și sufletele noastre, le luați, le faceți ghem 

Să vă feriți de ziua când ale noastre lacrimi 

Vor inunda și visul ce-acum cald vă apare 

Nu vom uita durerea și erele de patimi 

Ne-ați rupt, ne-ați pedepsit, voi viermi fără valoare! 

Trăim în țara-n care ceasul se-nvarte invers 

Iar cetele de îngeri trăiesc în iadul greu 

Muncim fără odihnă și ne hrănim din mers 

Iar voi, ciudații naibii, nu veți trăi mereu! 

Alexandru Florian Săraru (A.S.) 
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Propaganda anti-românească a unor publicaţii de renume 

 

    Din păcate, presa din România se 

bazează, în general, pe subiecte de 

genul: crime, violuri, furturi, 

propagandă politică, manelişti, 

divorţuri celebre etc.. Nu ar fi o 

problemă, putem să trecem şi peste 

asta. Dar când unele editoriale, renumite, ale căror articole sunt 

citite de mii de români, chiar de zeci de mii de români, încep să 

arunce cu noroi şi să batjocorescă fără pic de ruşine valorile 

neamului românesc, nu mai pot să tac. Aşa ceva nu accept! Nu o 

să dau numele acelor publicaţii, pentru că nu merită nici măcar să 

fie pomenite ca editoriale de presă. Făcând o propagandă 

mincinoasă anti-românească, aceştia calcă în picioare tot ceea ce 

are mai sfânt acest popor. Cum vă permiteţi domnilor să vă numiţi 

ziarişti şi jurnalişti, când promovaţi minciuna şi ura împotriva 

acestui neam greu încercat? Cine vă dă vouă dreptul să vă legaţi 

de Biserica noastră şi de martirii neamului nostru? Cum vă 

permiteţi să aruncaţi cu noroi împotriva sfinţilor noştri? Cu ce 

drept îi batjocoriţi pe Eminescu şi pe Creangă, aceşti doi români 

de geniu? Voi, care minţiţi fără ruşine, voi, care  îndobitociţi 

tânara generaţie cu propaganda voastră mincinoasă, voi, fiare cu 

chip de om… 

Corneliu Tâncăbescu 

 

Va urma: 

Pentru a intra în posesia integrală a revistei contactaţi redacţia! 
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                                       APARIŢIA 

Revista de atitudine “Magazin Critic” este editată periodic la cererea 

cadrelor didactice şi se găseşte de vânzare la sediul redacţiilor din  

Judeţul Gorj. 

CONTACT 

Motru: Parohia I „Sf Nestor”, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Județul Gorj  

Târgu Jiu: Liceul de  Arte  „Constantin Brăiloiu”, Județul Gorj 

Telefon: 0770529500 sau 0728353441. 
http://www.magazincritic.ro/ . 

E-mail: magazincritic@yahoo.com sau cdi7910@yahoo.com 

COLABORARE 

       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 20 a fiecărei luni. Tehnoredactarea 

se va face cu font Times New Roman, corp 10-12, pagină format A5, 

folosindu-se diacritice. Responsabilitatea textelor publicate aparţine în 

exclusivitate autorilor. O echipă redacţională va selecta articolele în vederea 

publicării acestora. Atenţie la plagiat! (*Reguli minime de tehnoredactare: 

Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul 

exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste 

semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze.) 

CONCEPŢIE GRAFICĂ / MACHETARE / DESIGN 

Asociaţia culturală Semn – Târgu Jiu www.acsemn.wordpress.com 

EDITAREA 

Asociaţia Paradigme educaţionale, Sucursala Târgu-Jiu, Gorj 

TIPARUL 
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