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Din nou, despre…

PÎINEA NOASTRĂ
CEA DE TOATE ZILELE
E trist… şi totuşi adevărat. Sînt ani şi ani
de când locuitorii oraşului Motru au uitat cum
arată o pine alba. Şi, cum obişnuinţa este o a
doua natură, ne-am complăcut în această situaţie, mulţumindu-ne cu pîinea neagră şi crudă,
care înainte de 22 decembrie 1989 zăcea în rafturi aşteptîndu-şi cumpărătorii. A venit apoi Revoluţia, cea care pentru unii a rezolvat multe.
Dar, cînd toată lumea face politică, e greu să se
mai găsească cineva, care să fie preocupat şi de
această „umilă” problemă. Iar noi mâncăm tot
pîine neagră şi acră – dacă avem norocul să o
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găsim. Pentru că trebuie să înfruntăm, cu răbdare, interminabilele cozi create la toate centrele
de pîine existente în oraş. Ne mai confruntăm
şi cu surpriza neplăcută ca, după după cîteva
ore de aşteptări, să nu mai fie pîine. Aşadar, un
miner, care după 8 ore de muncă mai pierde alte
cîteva ore în aşteptarea multrîvnitei pîini negre
(care îşi schimbă preţul de la o zi la alta) ajunge acasă epuizat. Iar minerii, aşa cum îi ştim,
nu merită o asemenea replică. Avem toată stima
pentru modul în care au răspuns apelului de „a
face ordine” în Bucureşti, considerăm însă că
omeneşte ar fi, ca mai întîi să facem ordine în
oraşul în care trăim. Şi, dacă dovedim înţelegere
pentru problemele acute cu care se confruntă
economia noastră naţională, nu înţelegem cum
se face că, în pofida imensului ocean de grîne
care ne înconjoară, nu avem pîine.

Oamenii lui Ionel Manţog
sunt pe Cai Mari
Rămaşi orfani după întemniţarea lui Ionel Manţog, fostul PP-DD-ist Mihai Prunariu
şi actualul PP- DD-ist Ilie Petrescu, nu s-au pierdut în ceaţă aşa cum ar fi fost normal, ci
şi-au găsit cuplajul, ca să nu
zic concubinajul, pentru a o
scoate la liman. M. Prunariu,
după o scurtă rătăcire prin hăţişul fotbalului comunal, creat
tot de iscusinţa domniei sale,
se lipi ca marca de scrisoare
de pantaloni lui Ion Călinoiu,
care îl înfipse rapid „ca cel mai
tare” la Pandurii Tg-jiu. Celălalt, cântăreţ diaconescian şi
lipitor de profesie, n-a mişcat în
front şi a rămas în plasa depu-

tatei de Gorj Niculina Mocioi,
ea însăşi un produs al strategului Ionel Manţog. Recent se
zvoneşte că marele politician
Ilie Petrescu ar fi pus ochii pe
funcţia de director la UEF Motru, unitate pe care a lăsat-o,
în urmă cu doi ani, doar cu 27
de miliarde lei datorii la stat.
Atât de bine a condus-o în cei
trei ani de mandat PDL, încât
Laurenţiu Ciurel, aflat acum
sub mandat PSD, îl doreşte
alături. S-a gândit, probabil,
că în fruntea unei unităţi din
CEO trebuie să mai existe şi
un neghiob, după cum l-a caracterizat mentorul său pe Ilie
Petrescu.

Restructurare în unităţile
care produc şi menţinere a
unităţilor întreţinute politic
Aşa am scris cu puţin timp
în urmă şi iată că totul se adevereşte. Din carierele de cărbune şi din termocentrale se
dau afară oameni pe criterii
politice iar în unităţile fantomă
ce trăiesc pe spinarea celorlalţi
sunt aduşi oameni care, datorită nepriceperii, ca să nu-i
zicem prostiei, semnează cu
ochii închişi. UEF Motru, unitate de foraj, are acest avantaj,
care o poate face parteneră în
cheltuirea unor sume de bani
ce pot lua alte direcţii mai puţin controlabile. Nu ar strica o
verificare a lucrărilor executate
de UEF Motru în ultimii şapte
ani, deoarece s-ar putea să se
descopere fenomene ce ar con-
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În intenţia de a afla cauzele reale ale acestei
situaţii nedorite, ne-am deplasat la Fabrica de
pîine Motru, unde, cu chiu cu vai, am reuşit să
stăm de vorbă cu şefa de unitate, doamna Aneta
Mladin, care ne-a făcut precizarea că principala cauză a acestei situaţii este generată de lipsa
făinii albe, care nu se ştie exact de unde şi cine
trebui să o aducă. Cu cantitatea este mai simplu: nu este făină – nu este pîine, dar ce facem
cu calitatea? Aşa-zisele franzele care se vînd
acum la centrele de pîine sînt la fel de crude şi
acre ca şi pînă acum.
Observator

Fragment (PÎINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE
ZILELE) din primul ziar al municipiului Motru, „Noroc
Bun”, periodic editat de Sindicatul Liber al I.M. Motru
– ANUL I, NR.7 IULIE 1990

stitui,adevărate surprize. Lipitorul Ilie Petrescu afirma la un
moment dat că el a dat la timp
toate salariile, atunci când era
la UEF Motru. Cum şi de unde
le-a dat, când el avea 3-4 luni
fără un contract pe vreo lucrare, numai el şi ai lui ştiu. Singura instituţie în putere şi care
ar putea să afle adevărul, adevărat, rămâne tot mult hulitul
DNA, care ştie cu siguranţă să

numere puţurile forate dar şi
sumele calculate. Iar pentru
definitivare, Laurenţiu Ciurel
ar trebui să-l întrebe pe politicianul Ilie Petrescu, înainte de
a-i emite decizia de numire, ce
s-a întâmplat cu grămada de
ţevi sustrase din UEF Motru
pe când era director şi fotografiate în curtea locuinţei sale
din Floreşti-Mehedinţi.
Cornel Ciciu
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Faţă în faţă cu Colosseum

editorial
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Furt masiv la europarlamentare
Conform Biroului Electoral Central, s-au înscris pentru
europarlamentare 15 partide politice şi 4 independenţi. Partidele politice trebuie să depună minimum 200.000 de semnături. Independenţii, minimum 100.000. Dar, pentru a avea
şansa de a fi validaţi, şi unii şi alţii trebuie să prezinte un
total mai mare. Dacă, în medie, candidaţii, partide sau persoane, adună circa 20 la sută mai mult decât era necesar,
rezultă o cifră incredibilă. Şi anume că listele prezentate la
BEC sunt semnate de 4,5 milioane de persoane diferite. Ceea
ce este imposibil.
S-a produs un furt masiv făra a fi început măcar, în mod
oficial, campania electorală pentru europarlamentare. Pentru moment, furtul este făcut pe liste. Calculul pe care l-am
prezentat mai sus ne conduce la o cifră colosală a semnăturilor prin care cetăţenii se declară de acord cu candidatura
unor partide şi a unor persoane. Cheia raţionamentului pe
care îl prezint în această analiză este faptul că, în conformitate cu legea, un cetăţean nu poate semna decât pe o singură
listă. Avem, prin urmare, de-a face, sau ar trebui să avem, cu
4,5 milioane de persoane cu drept de vot care s-au deranjat,
şi-au luat cartea de identitate de acasă şi s-au deplasat către
unul dintre centrele în care s-au strâns semnături. Doar pentru a-şi manifesta dorinţa de a vedea înscris pe liste în ziua
europarlamentarelor un partid sau un candidat independent.
Dar unde Dumnezeu s-au strâns aceste semnături? Câte
corturi destinate strângerii de semnături au văzut cetăţenii
României în marile oraşe, în oraşele mici sau în sate? Câte
asemenea operaţii au fost fotografiate, filmate, prezentate în
presa scrisă sau la televiziuni? Chiar aşa, aţi văzut dumneavoastră prin intersecţii sau parcuri nenumărate corturi
destinate strângerii de semnături? Aţi văzut măcar unul? Pe
aceste corturi ar fi trebuit să fie scris numele partidului sau
al candidatului independent însoţit de sigla şi respectiv fotografia acestuia. Câte au fost văzute? Să admitem că partidele
ar fi strâns semnături exclusiv în sediul acestora. În această
situaţie, ar fi trebuit să vedem, dacă ne referim nici mai mult,
nici mai puţin decât la 4 milioane şi jumătate de semnături,
nenumarate cozi la intrarea în sediile partidelor politice. Cu
atât mai mult cu cât intervalul a fost foarte scurt din momentul în care a fost difuzată pe site-ul BEC forma definitivă a
acestor liste de semnături şi ziua în care ele trebuie depuse. A
văzut cineva, prin satele României, caravane destinate strângerii de semnături?
Dacă ne imaginăm ceea ce este perfect plauzibil, că un
sfert dintre semnături ar fi fost strânse în capitală, agitaţia
în cele 30 de zile disponibile ar fi trebuit să fie maximă. Pentru că nu mai puţin de 40.000 de bucureşteni ar fi trebuit să
semneze zilnic.

Preşedintele Statelor Unite, domnul Barack Obama, aflat în vizită oficială la
Roma, a făcut, vizitând ruinele anticelor arene de la Colosseum, următoarea
remarcă: „Extraordinar! Colosseum este mai mare decât un teren de baseball”.
Ca să vezi.

„SUA să aibă grijă de Alaska”

?

Întrebat de realizatorul unei mari televiziuni de ştiri din Statele
Unite ce ar transmite
guvernului american,
reprezentantul permanent al Federaţiei Ruse
la Uniunea Europeană
a declarat: „Să aibă grijă de Alaska”.
Dar Alaska aparţine
Statelor Unite, a replicat realizatorul. „Da,
dar în trecut a aparţinut Rusiei”, a spus sec
oficialul rus. În prealabil, acestuia i s-a cerut
să confirme sau să infirme că Rusia nu are intenţia să atace şi alte obiective
din Ucraina, plasate în afara Crimeii. El a dat răspunsuri ambigue. Realizatorul a remarcat acest lucru. Iar reprezentantul Federaţie Ruse a replicat: „Totuşi, eu nu sunt comandantul forţelor armate”.

Sorin Roşca Stănescu

FOTOGRAFIA LUNII

Eu unul tare mă tem că, dacă introducem într-un soft
de genul celor utilizate în alte state din Uniunea Europeană
aceste liste de semnături, vom descoperi că domnul, sa spunem, Popescu Vasile, pe un asemenea tabel, urmează după
domnul Ionescu Ionel şi se află inaintea lui Georgescu Tiberiu
la fel cum s-a intamplat şi în cazul listelor precedente. De la
celelalte alegeri. Între timp, însă, unii au decedat.
De această data însă există o complicitate a întregii clase
politice. De aceea nu cred că va exista o determinare, în scopul declanşării unor verificări sau anchete. Deşi, spre deosebire de referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu,
unde, în ciuda faptului că au fost puşi pe drumuri sute de
procurori, nu au fost identificate decât câteva zeci de nereguli, acum ilegalităţile sunt cu adevărat masive. Şi majore.
Ca să nu spun evidente.
SORIN ROŞCA STĂNESCU

Foto: Andrei Cîşlariu
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AURELIAN TITU DUMITRESCU, CEL
MAI INVIDIAT POET OPTZECIST,
„ARE RANG DE MINISTRU ÎN
LITERATURA ROMÂNĂ”
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Într-o dimineaţă ploioasă de primăvară, în „Micul Paris” am avut onoarea
şi bucuria de a-l întâlni la Centrul Cultural al Afacerilor Interne pe cel mai
„sfios clasic dintre contemporani”, Aurelian Titu Dumitrescu.
Aurelian Titu Dumitrescu s-a născut la 15 februarie 1956, în Caracal şi
este cel mai invidiat poet optzecist din Literatura Română. A scris peste 40
de volume de poezie, eseuri şi publicistică, rezervându-şi raftul de eternitate
în Bibloteca Naţională a României. ARE RANG DE MINISTRU ŞI AUREOLĂ,
ÎN POEZIA ROMÂNĂ. Volumele sale de versuri sunt raze care adânc, poate,
plâng, dincolo, de sub pământ, până la norul cu rol de lojă oficială.
Domnia sa, cu o amibilitate şi cuminţenie nefiresc de pământeană, a acordat
pentru cititorii cotidianului „Gazeta de Mâine” un interviu în exclusivitate,
în care explică chinurile, satisfacţia şi terapia prin poezie.

Alexandru Preda: Aurelian Titu
Dumitrescu este unul dintre cele mai
importante nume ale poeziei optzeciste, cu o activitate jurnalistică şi
redacţională extrem de importantă. Cum se defineşte omul Aurelian
Titu Dumitrescu?
Aurelian Titu Dumitrescu: La 57
de ani, sunt un om care simte deja
bătrâneţea şi împlinirea profesională. Nu mai ştiu cum am fost în
tinereţe, dar am reuşit să îmi realizez idealurile şi asta îmi dă o linişte
acum la vârsta potrivită, cu o aşezare mai adâncă în fiinţă. Sunt curios,
solidar cu tinerii, instantaneu solidar cu orice valoare din orice cultură şi cred că destul de bun la suflet.
Alexandru Preda: Cum aţi descoperit poezia?
Aurelian Titu Dumitrescu: Eram
în clasa a II-a când tatăl meu s-a
îmbolnăvit grav şi a avut o operaţie periculoasă pentru el… şi fiindcă bunica mă învăţase multe poezii
încă de când eram la grădiniţă, poezii de Mihai Eminescu şi George

Coşbuc… am simţit nevoia să scriu
şi eu două poezii ca omagiu adus tatălui meu în grea suferinţă. Una se
numea chiar „Tatălui meu” şi după
ce le-am scris le-am citit bunicii şi
am mers la două mătuşe, surori ale
bunicii şi le-am citit şi dumnealor.
M-au încurajat să scriu, m-a încurajat şi doamna învăţătoare şi am
continuat… uşor, uşor m-am apropiat mai tare de poezie.
Alexandru Preda: Poezia pentru
dumneavoastră, acum, este un chin
sau o terapie?
Aurelian Titu Dumitrescu: A fost
şi un chin la tinereţe, cam până pe la
30 de ani. Terapie a fost tot timpul,
dar de vreo zece ani este şi o mare
bucurie poezia. O bucurie pe care
cu greu mi-o poate egala o relaţie
cu o altă fiinţă omenească.
Alexandru Preda: Care este cea
mai mare satisfacţie a dumnavoastră
ca poet şi ca om?
Aurelian Titu Dumitrescu: Ca om
este că sunt un soţ liniştit şi profund
în iubire al unei femei care mi-a sal-

vat viaţa de câteva ori, de la 30 de
ani când am cunsocut-o şi mi-a deveneit soţie. Ca
poet este că am
scris „Antimetafizica” cu Nichita gustul lor literar. Le dau şi acestora dreptate. Eu cred că dacă nu aş
Stănescu.
avea convingerea că scriu bine, nu
aş mai putea să scriu. Cred că am
scris… diferit, a mai multe etape în
creaţia literară. Cred că am scris
diferit de la o etapă la alta, odată
cu vârsta, cu gradul de cultură în
care am fost promovat de propriile lecturi şi de cunoaşterea marilor poeţi ai ţării. Toate aceste etape
au rolul lor în viaţa mea şi în creaţia mea şi le consider importante.
Autobiografică pur şi simplu este
scrierea „Antumelor”, a celor trei
patru volume de „Antume”.
Alexandru
Preda:
Nichita
Stănescu spunea: „condamnarea la
prietenie este la fel de dureroasă ca
şi condamnarea la moarte”. A fost
Alexandru Preda: Spuneaţi unde- poate cel mai bun prieten al dumva „că faptele vieţii ajung poezie”. neavoastră, iar împreună aţi scirs
„Antumele” reprezintă într-o oare „Antimetafizica”, un volum inedit,
care măsură o radiografie autobio- o carte ce conţine dialoguri, interviuri, poeme, poeme-dialog, eseuri
grafică.
Aurelian Titu Dumitrescu: Aşa este! şi chiar proză. Ne puteţi spune câteAlexandru Preda: Reprezintă ast- va gânduri despre momentul în care
fel opera dumneavoastră de căpătâi? l-aţi cunoscut pe Nichita şi perioada
Aurelian Titu Dumitrescu: Mulţi care probabil că va marcat destinul?
Titu
Dumitrescu:
consideră că da, că mi-am încheiat Aurelian
opera de căpătâi cam până la 30 de Nichita… l-a scos pe tatăl meu din
ani cu volumele „Antimetafizica”, conştiinţa mea, mi-a devenit pă„Antumele IV-V” şi „Quasimodo”. rinte, a fost fiinţa care m-a iubit cel
„Antumele” au apărut la editura mai mult, cel mai înţelept pe acest
„Litera” în regie proprie. Sunt şi Pământ, iar eu l-am iubit total şi
alţi comentatori care consideră că nici acum nu m-am despărţit de
de la ultimele mele trei cărţi„,Noap- domnia sa. Este permanent în sute de apoi”, „Zăbava” … am înce- fletul meu, în amintire, îmi întăreşput să scriu poezie mai apropiată te conştiinţa literară, profesională
de înţelesul lor, ultracreştin şi pe şi naţională. L-am cunoscut fiind-
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că poetul Paul Tutungiu care s-a
ocupat câţiva ani să mă îndrume
în creaţia mea poetică, mi-a spus
că Nichita poate fi singurul dascăl
din lume, singurul care mă poate
învăţa mai multe decât m-a învăţa Paul Tutungiu şi decât aş putea
învăţa din celelalte lecturi. M-a
condus la uşa poetului… nu era
acasă Nichita. Filma pentru Ziua
Tipografului, la TVR, şi l-am aşteptat 6-7, 8-10 ore până când a
venit seara şi m-a primit, mi-a citit
câteva poeme şi mi-a spus că unul
dintre ele merită toată atenţia şi
dacă vreau să lucrez în continua-

re cu el fiindcă are de gând să mă
aproprie de sine fiindcă îi place şi
structura mea de om curat sufelteşte şi profunzimea de poet. Am
acceptat cu bucurie şi am fost onorat, doi ani cât am trăit în preajma
sa… ultimii săi ani de viaţă… Cred
că este mai mult decât o relaţie cu
un om, este o relaţie cu un maestru
şi un zeu, pentru că mi-a citit destinul, mi l-a format şi încurajat în
demersul său viitor.
Alexandru Preda: Fiind un apropiat a lui Nichita Stănescu şi Adrian
Păunescu, Aurelian Titu Dumitrescu
a fost admirat sau pus la zid?

www.gazetademaine.ro

Aurelian Titu Dumitrescu: N-am
fost numai a lui Nichita Stănescu
şi a lui Adrian Păunescu apropiat. Am fost şi a lui Cezar Ivănescu
şi a lui Ion Gheorghe cu care am o
carte- „Mutul” despre obiceiurile
precreştine ale poporului român şi
despre tradiţiile sale de demnitate.
Atunci, în preajma debutului i-am
cunoscut pe toţi, toţi m-au îndragit
şi toţi m-au iubit, numai că Nichita
m-a citit mai adânc, m-a format…
din învăţăturile lui nu am ieşit nici
acum şi m-a creat din coasta sa.
Adrian Păunescu mi-a fost maestru
înainte de a-l cunoaşte pe Nichita,
şi în poezie, dar mai ales în publicistică. În momentul acesta este
încă maestrul meu în publicistică.
Încă gândesc cum ar scrie Adrian
Păunescu acest subiect?! Ce părere ar avea dacă mi-ar citi acest articol? Trăiesc cu toţi aceşti oameni
mari în mintea mea şi în sufletul
meu şi în permanenţă îi consult şi
mă raportez la ei. Dacă am fost invidiat… am fost foarte invidiat tot
timpul. Această invidie care este
bolnăvicioasă în profesia noastră
mi-a ruinat într-o anumită măsură
sănătatea şi m-a făcut să mă izolez.
Admirat, am fost tot de oameni care
mă invidiau, şi care, fie au renunţat
la invidie rămânându-mi în graţii,
fie au renunţat la admiraţie rămânând în invidie.
Alexandru Preda: Lupta între generaţii reprezintă o chestiune de gelozie, orgoliu, putere, valoare-nonvaloare sau este cu totul altceva?
Aurelian Titu Dumitrescu: Eu cred
în lupta dintre valoare şi nonvaloare. Celelalte există şi au existat de
când e lumea! Şi gelozia şi invidia
şi lupta pentru putere… Am renunţat
la orice fel de putere, sunt doar un
consilier într-o secţie de asistenţă
religioasă şi faptul că trăiesc printre preoţi mă face să fiu foarte fericit şi îmi dă linişte şi echilibru. Pe

măsură ce trece vremea mă izolez şi
mai mult… mă conserv pentru copii
mei, pentru nepoţii mei…
Alexandru Preda: Este Aurelian
Titu Dumitrescu un boem?
Aurelian Titu Dumitrescu: Am fost
un mare boem… sigur că da! Şi acum
îmi lipseşte antmosfera aceea care
era în cafenelele literare, în restaurantul Uniunii Scriitorilor unde îmi
plăcea să petrec mult timp vorbind
deştept cu colegii mei. Atunci, la un
pahar, ne dezmorţeam minţile şi caracterele şi eram spontani şi vorbeam foarte profund despre subiecte
din cultura română şi universală.
Alexandru Preda: Poeţii văd lumea într-un mod aparte. Cauza probabilă este vibraţia sau energia pe
care o simt datorită existenţei anumitor muze. La dumneavoastră cam
care ar fi acestea?
Aurelian Titu Dumitrescu: După
30 de ani, soţiea mea… Daniela.
Până în 30 de ani… alte femei care
au însemnat mai puţin şi au rămas
mai puţin lângă mine. Tot după 30
de ani m-am adâncit în credinţa în
Dumnezeu şi credinţa în Dumnezeu
m-a ajutat să trec mai bine prin vremurile în care am ieşit toţi şi am intrat toţi.
Alexandru Preda: În final, spuneti-mi vă rog… se vedea Aurelian

5

Titu Dumitrescu în urma cu zeci de
ani ca lucrând la secţia de asistenţă
religioasă în cadrul Ministerului de
Interne?
Aurelian Titu Dumitrescu: Nu.
Nici nu m-aş fi gândit să lucrez în
altă parte decât la o revistă literară,
dar fiindcă salariile acolo au ajuns
încât să nu ne mai putem permite să
plătim asociaţia de locatari, întreţinerea la bloc, m-am gândit unde ar
putea fi mai potrivit locul meu. Eu
n-am fost în nici o grupare literară
niciodată şi nu suport grupările literare. Mi se pare că mă constrâng,
mă mutilează, îmi deformează gândirea, libertatea… bucuria de a trăi.
Am văzut că în Ministerul de Interne
unde eram invitat în jurii la fetivaluri naţionale de poezie… Nichita
Stănescu este foarte respectat,
,,Antimetafizica” este foarte cunoscută şi eu sunt foarte îndrăgit. Şi
atunci am fugit în braţe la ai mei
când mi-a fost greu. Pe aceştia i-am
simţit ai mei!
Alexandru Preda: Vă mulţumesc!
Aurelian Titu Dumitrescu: Şi eu
vă mulţumesc!
3 aprilie 2013, Centrul Cultural al
Afacerilor Interne, Bucureşti
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LA MOTRU, BISERICILE
„SOCIALIZEAZĂ” CU ENORIAŞII

„ARTĂ URBANĂ” PE NAŞPA, LA MOTRU
În Motru, „arta urbană” apare
pe naşpa, pe „fruntea” Casei de Cultură a Sindicatelor, poate ca o formă
de protest. Protest faţă de autorităţile locale? Protest faţă de proprietar?
Cine naiba mai ştie ce este un proprietar şi cine e reprezentanul minerilor, care a „pus cătuşe grele” pe uşi!
Până când guvernanţii, sau alţii (zic
şi eu aşa) o să găsească o modalitate de
trecere a Casei de Cultură a Sindicatelor într-o Casă de Cultură, se spune
că vanalismul şi scrijelitul, „artistic”
mai poate face o tură... de culoare, ruşine şi graffitii.

„Artiştii anonimi” şi proprietarii
negăsiţi, în locuri comune
Graffiti-ul motrean nu are nimic comun nici cu decada italiană, când era realizat ca formă de
protest în zonele sărace şi mizere,
capabil să influenţeze masele sau
să surprindă şi nici măcar ceva
asemânător cu arta murală. Are
însă ceva comun cu proprieta-

rul Casei de Cultură a Sindicatelor, din Motru. Este anonim şi de
ne(re)cunoscut. Toţi l-au întâlnit,
dar nimeni nu-l cunoaşte.
Mesaje viu colorate, dar şi cu
nuanţe de gri transmise de „artiştii” anonimi, sfidează sistemul ultramodern de supravegere video al
urbei. Dar „arta” stradală motreană e peste, mult peste puterea mea
de înţelegere. Nu are nimic special,
nu transmite nimic, nici compoziţional, nici ca mesaj. „Picturile lupestre ale artiştilor contemporani”
de la Motru, cu siguranţă, nu se
înscriu în sfera artei stradale, ci
mai degraba în aria vandalismului
şi infracţionalităţii.
În Motru, „arta urbană” apare
pe naşpa, pe „fruntea” Casei de
Cultură a Sindicatelor, deşi realizată la înălţime reprezintă un
semn de vandalism, decădere şi
degradare.
Forma de protest poate fi doar
a noastră, simplă şi umană.
Alexandru PREDA

Preoţii a două lăcaşuri de cult din
municipiul Motru sunt mai aproape
de oameni, prin intermediul site-ului
de socializare Facebook. Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ioan Botezătorul” şi Catedrala „Sfânta Treime” au
decis să-şi facă „publicitate” şi, poate,
să atragă şi mai mulţi enoriaşi prin intermediul acestui site de socializare.
Se pare că persoanele ce administrează conturile celor două biserici nu
stau degeaba şi postează de zor fotografii din timpul slujbelor religioase, dar
şi a altor activităţi desfăşurate de către
cele două biserici, alături de programele slujbelor, predici şi rugăciuni, în încercarea de a-i aduce probabil pe ce cei
ce nu au timp, într-un mod aparte, mai
aproape de Dumnezeu.
Biserica Romano-Catolică, de pe
Aleea Teilor din municipiul Motru, a
fost înfiinţată de Arhiepiscopul Mitro-

polit al Arhidiecezei de Bucureşti, dr.
Ioan Robu, la 1 aprilie 1992, pentru a
satisface nevoile spirituale ale familiilor
catolice din oraş care erau nevoite să
se deplaseze până în cele mai apropiate
două localităţi, Drobeta Turnu Severin
şi Târgu-Jiu, pentru a participa la slujbe şi sărbători.

Catedrala „Sfânta Treime” din Motru, după mulţi ani de la punerea primei pietre de temelie în 1996, a ajuns
să fie sfinţită, în 2011, în prezenţa unor
înalţi prelaţi de la Mitropolia Olteniei şi
găzduieşte aproape la fiecare slujbă un
număr destul de mare de enoriaşi.
Pe site-urile de socializare sau nu,
se pare că din ce în ce mai multe biserici, dar şi preoţi adoptă o atitudine
mai „avangardistă”, încercând să se
desprindă câtuşi de puţin de canoanele
ancestrale pentru a fi mai aproape de
oameni.
ALEXANDRU PREDA

Festivalul Drumeţii Montane,
o nouă provocare

Asociaţia Drumeţii Montane a luat fiinţă pentru a face „acel
ceva despre care toţi vorbim că trebuie făcut, dar niciodata nu
întreprindem pasul următor”. De pe crestele Parângului, de pe repezişurile apelor din Retezat şi din pădurile Vâlcanului pleacă
speranţa unui „viitor verde” pentru generaţiile ce vin din urmă cât
şi pentru conservarea locurilor unice din munţii României.
Tabăra de corturi va fi amAsociaţia Drumeţii Montane dă astfel startul unui nou plasată la Complexul Turistic
sezon al Festivalului ,,Drume- Cheile Buții, așezat la poarta
ţii Montane” în perioada 01-03 sudică de intrare în Parcul Naaugust 2014. Împătimiţii mun- țional Retezat.
telui şi nu numai sunt aştepEdiţia din acest an a Festaţi să cutreiere ,,sub umbre- tivalul „Drumeții Montane”
la” organizatorilor (Asociației (ajuns la a treia ediţie) se re„Drumeții Montane” & JNE- inventează și aduce în acest
PENII) ţinutul Retezatul Mic- an un nou concept, fiind un
Oslea.
eveniment de turism montan,

și simplu să facă o plimbare de
week-end este aşteptată de către organizatorii festivalului.

ce cuprinde șapte categorii de
concurs, astfel încât fiecare
dintre noi să se regăsească într-una dintre acestea.
Organizatorii se adresează sportivilor de elită, pentru
care au pregătit un traseu ce
pornește de la aproximativ
900 m altitudine, urcă până
la 2014 m și coboară la 1180
m, fetelor ambițioase și competitive, juniorilor plini de entuziasm, veteranilor ce aduc
amintiri din munții vremii,
celor care vor să se bucure de
frumusețea munților și bucuria competiției în timpi turistici – pentru care au pregătit
categoria OPEN, dedicată copiilor în încercarea de a-i educa
într-un spirit verde. Noutatea

o reprezintă categoria FAMILY,
unde membrii aceleiași familii
(obligatoriu un copil cu vârsta
de maxim 13 ani împliniți), au
de înfruntat împreună probe
precum: cunoștințe turistice,
parcurgerea unui traseu tematic și orientare sportivă.
Pentru că vara se apropie,
nu-ți face alte planuri pentru
începutul lunii august, accesează
www.festival.drumetiimontane.ro, înregistrează-ți
echipa și vino să pășești în
ținutul poveştilor fascinante
despre flăcăi viteji, domniţe
suave, haiduci, zmei înaripaţi,
dinozauri pitici... savurează
tot ce te înconjoară și vei fi un
câștigător! Orice persoană, indiferent că dorește să participe
în cadrul activităților sau pur

Anul acesta se vor oferi
premii consistente asigurate
de susținătorii evenimentului: Ch-Center Hosting, Dwyn.
ro, Leichmann Weifert Group
Romania, Doppelherz, Vitalis
Group, Auro Media, Biroul de
Avocatură Cuculis şi Asociaţii, Mobila Dalin, Apollomod
Distribution, Piticlic, IBU Publishing, O & R Bacău, Mozartinno, Belkin, Craimont, ListaFirme.ro, Elmo-Print, A-Z Cursuri, Hotel Peştera, Xventure.
net, MagazinulArtistilor.ro.
Organizatorii au ţinut să
mulţumească şi partenerilor
din acest an: Uniunea Națională a Studenților din România, Complexul Turistic Cheile
Buții, Parcul Național Retezat,
Regia Națională a Pădurilor
Romsilva.
În anul 2014 fă o ascensiune la 2014 m, pe vârful Piatra
Iorgovanului, locul de odihnă
al învingătorilor!
Activitățile din cadrul acestui festival sunt gratuite, mai
multe detalii pe www.festival.
drumetiimontane.ro
Alexandru PREDA
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„Moş Tigaie” din Târgu-Jiu
face senzaţie la MasterChef
rulou
caramelizat
cu sos de rodii. Nu
doar aranjamentul
din farfurie i-a dat
gata pe juraţii MasterChef, ci şi gustul
preparatului. Şorop
a pictat cu sosul de
rodie chiar sub privirile celor trei, timp
în care le povestea
despre meseria sa,
precizându-le
că
este peisagist şi că
se ocupă cu proiectarea, amenajarea şi
întreţinerea de grădini.

Cristian
Şorop,
un peisagist târgujian în vârstă de 49 de
ani, a reuşit să îi impresioneze pe juraţii
de la MasterChef. El
i-a dat gata cu rulou
din caramel cu suc
de rodii şi seminţe
de susan, asigurându-şi astfel un binemeritat şorţ şi calificarea în următoarea
etapă a emisiunii.

Noua serie MasterChef se anunţă
a fi una dintre cele
mai reuşite. Concurenţii sunt tot mai
buni, unul dintre cei
mai talentaţi fiind
un gorjean poreclit
„Moş Tigaie”. Cristian Şorop i-a impresionat pe şefii Sorin
Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin
Scărlătescu cu un

menţionat în emisiune, „Moş Tigaie”, era
cu adevărat una artistică, însă se pare
că şi gustul preparatului era unul
dumnezeiesc. „Este
o reţetă atât de simplă, că mi-e ciudă
că nu am făcut-o şi
eu până acum. Este
dumnezeiască!”, i-a
spus Chef Florin.
Juraţii i-au acordat trei de „DA!”,
astfel că târgujianul
Cristian Şorop s-a
calificat în următoa-
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FOSTUL VICE DE GLOGOVA
LUAT DE SMURD
Agitaţie ca la „balamuc” într-o zi de martie în faţa
casei fostului vice de Glogova, Georgică Milea. Sirene,
„luminiţe” roş-albastre, consăteni, urmaşi ai boierilor
glogoveni, paramedici SMURD, un ATV şi ex-vicele comunei Glogova în rol de „actor principal” care îşi realizează singur cascadoriile.

„Szoby Cseh al meleagurilor Glogovene”
Georgică Milea a ajuns (cu voie, fără voie) să fie privit de consătenii săi drept „cascador oficial” al comunei
pentru „minunăţia - de ocazie” pe care a reuşit să o realizeze, la sfârşit de martie. Binedispus de venirea timpurie a zilelor însorite, fostul viceprimar a simţit nevoia „să
zburde”, „călare” pe un ATV pe uliţele comunei. Lucrul
ăsta demonstrează că, indiferent de vârstă, în lăuntrul
nostru, mai mereu zace un suflet de copil năbădăios!
Mândru până peste cap de vehiculul de teren, Georgică Milea a decis să le arate,probabil, doamnelor, domişoarelor şi domilor aflaţi în faţa porţii, la ora de „radio
şanţ” de ce e în stare el, „cowboy-ul glogovean” şi „taurul” de sub el, care nu s-a lăsat îmblânzit până nu l-a
răpus la pământ.

Dovedit de „calul” „cowboy-lor moderni”

Farfuria aranjată
de Cristi Şorop, poreclit, după cum el a

rea etapă a MasterChef.
Carmina Weber

Dorind să arate ce poate „pur-sângele” său, fostul
edil a zvâcnit mult prea tare „hăţurile”, moment în care
ATV-ul „nărăvaş a dat din copită” şi să vezi nevăzute:
SMURD, POLIŢIE şi multe girofaruri pornite.
Gura lumii spune multe, dar oare trebuie să-i dăm
crezare ?
(N.B.: Protagonistul este teafăr şi nevătămat şi poate
fi considerat un „îmblânzitor de cai moderni”, iar „salvatorul” său a primit, numai de la el, ... legende frumoase )
Alexandru PREDA

Artiştii gorjeni Elena şi Dan Perşinaru
în „Jocul cu culorile” – expoziţie
plămădită pentru toate pământeştile priviri
La galeria Uniunii Artiştilor Plastici din Târgu-Jiu s-a vernisat în
aceste zile, în prezenţa
unui public select şi curios, o expoziţie de familie,
„Jocul cu culorile, a artiştilor Elena şi Dan Perşinaru – mamă şi fiu. De
la manifestarea dintâi a
primăverii, pentru citito-

rii Gazetei de Mâine, am
să redau în continuare
scurte impresii.
Lucrările Elenei Perşinaru sunt realizate în
tehnica goblenului, cu
privire la care autoarea a
declarat: „Fiecare dintre
cele 10 goblenuri reprezintă o stare sufletească
diferită. Sunt plăsmuiri

şi imagini mentale transpuse în punct de goblen.
Stările mele sufleteşti, căutările şi încercările mele
interioare sunt exprimate
punct cu punct în fiecare
lucrare în parte. Din acest
motiv fiecare lucrare în

sine este un alt univers.”
Fotografiile
expuse
de artistul vizual Dan
Pierşinaru sunt parte
unui proiect – afirmă D.P.
– în desfăşurare, intitulat
„Eseu despre conservare”.
Aşa cum existenţa pare

emanaţia unei dimensiuni anume, tot aşa, între
cele zece borcane afective
individualizate atât de
bine, Primăvara ţâşneşte din miresmele florilor,
irumpe cu firman în gâze
neînţelese şi în păsări de
aer, şiroind în făpturi de
zboruri, chiar până în
sufletul fiecăruia!
De-altfel, Dan Perşinaru îşi justifică demersul în felul următor:
„Oare de câte ori suntem
cu adevărat în «interior»?
Cel mai des ne mulţumeşte să privim din exterior

pe cei de lângă noi, lumea, viaţa… Borcanul, un
obiect banal care îşi conţine propriul spaţiu. Un
obiect în care putem păstra tărâmuri ale enigmei,
absenţă, memorie, schimbări, idei, artificialitatea
şi stilizarea unor vise.”
Iată de ce, adăugăm
noi, expoziţia celor doi artişti gorjeni s-a plămădit
pentru toate pământeştile priviri, ca să răzbească
într-o împlinită privelişte
cu făpturi şi emoţii.
ALEX GREGORA
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UN MAGISTRAT DIN GORJ A FĂCUT PARTE DIN
JURIUL FESTIVALULUI DE FILM DE LA VENEŢIA
A făcut parte din juriul
Festivalului de film de la
Veneţia

Gorjul are o mulţime de oameni
remarcabili, cei mai mulţi sunt tineri şi paradoxal, deşi sunt aproape
de noi, nici măcar nu-i cunoaştem.
Reprezintă România peste hotare şi
trăiesc într-o simplitate şi modestie copleşitoare, ghidându-se după
principiul, care ar trebui să fie unul
normal, „fără muncă viaţa nu te
poate-nobila”.
Din categoria acestora face parte şi Andra Matei, avocat la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului,
care cu voia sau fără voia ei duce,
de câteva ori pe an, „dreptul” de a fi
extraordinar, de la Motru la Strasbourg şi înapoi.

Este una dintre cele 100 de personalităţi feminine ale lumii, în
,,clasificare” făcută de publicaţia
,,Women as Global Leaders” din
Abu-Dhabi, Emiratele Arabe Unite.
A făcut parte din juriului Festivalului de film de la Veneţia, la categoria pentru drepturile omului,
zvonindu-se că mai păstrează şi
astăzi legătura cu actorii de top ai
Hollywood-ului . Adevăr sau simple
speculaţii numai Dumnezeu ştie,
dar ceea ce este cert şi am văzut,
este că domnişoara Matei cântă la
pian de la vârsta de 7 ani şi asta pot
„proba” cu primul ziar al Motrului,
pentru care magistratul a „pozat”
cu mulţi ani în urmă.

I-a învăţat pe studenţii
francezi dreptul lor
constituţional
A fost stagiar la Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al ONU, membru al consiliului editorial „Constitutionnelles Revue d’études politiques et constitutionnelles - EST
– Europa”, voluntar asistent juridic
la Consiliul Național Român pentru
Refugiați şi asistent juridic de drept
la Centrul de Consiliere juridică
ALAC – România Transparency International.
Pe lângă alte funcţii, a mai fost
şi ofiţer de proiect al Fundaţiei Asia-Europa, din 2007 până în
2008, în Singapore.
Un an şi şapte luni, în perioada
ianuarie 2011 - iulie 2012, în calita-

te de asistent universitar i-a învăţat
pe francezi drept constituţional la ei
acasă, la Université de Pau et des
Pays de l’Adour.
Puţini au însă tupeul să „fure”
un mandat de patru ani, ca magistrat al CEDO şi… ştiţi care este
culmea tupeului? Să fii în primii 3
câştigători din 3.000 de candidaţi.

IIA ROM
OFIŢER A
Statele Unite ale Americii, Las Vegas, Nevada. Oraşul clădit de mafie
acum mai bine de 6 decenii şi care
în prezent reprezintă un punct de
atracţie turistic pentru milioane de
oameni din întreaga lume, anual şi
locul care a devenit „acasă” pentru
nenumăraţi conaţionali, reuşind
să-şi îndeplinească aici „visul american”. Din Las Vegas purcede şi povestea de viaţă a motrencei Ştefania
Cotei, acum mai bine de şapte, opt
ani când a pus pentru prima dată piciorul pe pământ american.

A refuzat „Premiul pentru
Excelență Academică în
Străinătate”
În fiecare an LSRS premiază tinerii români ale căror rezultate academice și extra-curiculare au atins
nivelul de excelență pe plan internațional. Propusă şi recomandată, în
anul 2013, pentru a primi Premiul
LSRS pentru Excelență Academică
în Străinătate, Andra Matei a refuzat această nominalizare, probabil
pentru a nu atrage atenţia asupra
sa, sau cine ştie, poate motivul real
fiind tot legat de modestie.
„Ciudată”, nu! Poate da sau poate nu.Gestul ei poate fi unul obişnuit, pe care nu ştiu câţi dintre noi l-ar
face. Cel mai greu este să-ţi păstrezi
echilibru şi cred că asta poate fi înţelepciunea şi nu pierderea Andrei.
Numai că nedumerirea este a noastră, cel puţin a mea va fi multă vreme de acum încolo.
Alexandru PREDA
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MÂNEASCĂ, PURTATĂ DE UN
AL MARINEI AMERICANE
A ajuns în ţara tuturor posibilităţilor şi „în leagănul democraţiei” după ce părinţii ei au obţinut
un bilet de avion „dus” prin programul „Loteria Vizelor”. A urmat
o perioadă „dificilă” de traziţie şi
acomodare cu oamenii, metropolele şi sistemul educaţional al Statelor Unite. În cele din urmă a reuşit! Face parte din Marina Statelor
Unite ale Americii (U.S. Navy) şi i-a
strâns mâna celui mai puternic om
al planetei, preşedintelui american
Barack Obama.

Iia românească purtată cu
mândrie peste ocean
Că putem reuşi oriunde şi că
putem fi cei mai buni din lume,
ştim deja asta. Lucrul acest l-a
demonstrat şi motreanca alături
de cei dragi pornind practic de le
zero. Deşi „adoptată” în totalitate
de străini, Ştefania iubeşte România cu bune şi rele, iubeşte obiceiurile şi tradiţiile de la nord de Dunăre, însă prin statutul ei de ofiţer
al Marinei americane inima îi va fii
mereu împărţită între România şi
America. Dar lucrul acesta nu reprezintă un impediment. Ştefania
nu se sfieşte să afirme că este româncă şi că prin muncă a reuşit
să se afirme, şi ori de câte ori are
ocazia poartă cu mândrie portul
tradiţional românesc făcând lobby
pentru România aşa cum poate ea
mai bine, peste ocean.
Îi este mereu dor de „bucăţica de
rai” de acasă, de livada bunicilor,
de cântecul ciocârliei, de Motru, de

bucatele tradiţionale româneşti şi
de faptul că în afară de casa părinţilor din Las Vegas nu poate schimba o vorbă cu nimeni în româneşte.

I-a strans mâna şi „a
parlamentat” cu cel mai
puternic om al planetei,
preşedintele SUA, Barack
Obama
Ştefania Cotei se înscrie într-un
grup restrâns şi select de români care
au avut onoarea să îl întâlnească pe
preşedintele american Barack Obama şi să discute cu aceasta probleme
ale economiei globale şi ale politici
Statelor Unite. „Marea întrevedere” a
avut loc la Washington D.C., în 2011
prin programul „Girls Nation”. Printre mii de eleve ale liceelor americane

participante la acest program, motreanca a izbutit, a fost aleasă „senator de Nevada” şi a ajuns în capitala
Americii „să facă politică” alături de
înalţi demitari şi preşedinte.

O familie de luptători
Încă de la „primii paşi” pe pământ american familia Ştefaniei
a ştiut cu exactitate ce are de făcut şi a tras din greu pentru a-şi
îndeplini visul. Astăzi, după bune
şi rele ivite la mii de kilometrii de
România cei patru membrii ai familiei Cotei pot spune că au un viitor strălucit în ţara care priveşte
cu scepticism „outsiderii” şi îi îmbrăţişează pe cei care au ceva de
spus, muncesc, sunt luptători şi
prin propriile forţe arată că sunt
un pilon al prosperităţii.

Ştefania Cotei a învăţat de la
părinţi că „nu e important unde
te afli, ci pe cine ai alături”, o filozofie care i-a ajutat să ţină capul
sus printre străini, să nu dea dovadă de laşitate ori slăbiciune şi să
reuşească şi să se bucure de viaţă, oriunde s-ar afla. Ofiţerul U.S.
Navy a reuşit pentru că a muncit,
a reuşit datorită suportului oferit
de unitatea familiei, iar acum simte cu adevărat că a învins pentru
că face parte din forţele armate ale
unei superputeri mondiale.
Nouă, celor de acasă, nu ne rămâne decât să învăţăm din această lecţie de luptă şi să îi mulţumim
Ştefaniei Cotei că poartă cu mândrie
şi respect, peste mări şi ţări stindardul şi portul tradiţional românesc!
Alexandru PREDA
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PARLAMENTARI ,, CĂLARE” PE CAI PUTERE

VEZI PARCUL AUTO AL SENATORILOR ŞI DEPUTAŢILOR DE GORJ

În postura de navetişti, dar nu politici, de foarte multe ori într-un
trimestru parlamentar (bineînţeles, pentru a satisface voile şi nevoile cetăţenilor), aleşii judeţului se descurcă. Fiecare cum poate...
Unii au garaj şi alţii „în garaj” au mijloace de locomoţie aproape pentru fiecare zi a săptămânii, unele mai „dichisite”, altele mai
speciale, pentru deplasări pe ici-colo, pe drumurile „ca-n palmă” ale
judeţului şi patriei. Unii „se laudă” cu mai puţine şi „vintage”, deşi
adesea sunt văzuţi la volanul unor maşini cu preţuri piperate, alţii
nu şi le regăsesc nici în declaraţia de avere. Da` ce să faci?! Fiecare
„aleargă” cum poate.

„Pe două roţi cu 200 de cai
sub rezervor”

Un Matiz pentru Popeangă

tor, dovadă şi cariera sa, chiar dacă
relativ scurtă de copilot de raliu.
Chiar dacă a trăit la intensitate şi
la viteză maximă fiecare centimetru de asfalt şi macadam, întâmplându-se chiar să se şi răstoarne, premierul este un şofer care se
,,pierde în mulţime” atunci când e
la volanul maşinilor personale. Nu
are maşini cu sute de cai sub capotă, este temperat şi conduce două
maşini de serie, perfect normale:
un Fiat fabricat în 2010 şi un Citröen din 2012.

celor doi au un mare gol în dreptul
rubricii cu „bunuri mobile”.

Khraibani alege calitatea
germană

„Traseiştii politici” Barbu
şi Rotaru preferă Skoda şi
Toyota
Social Democratul Mihai Weber,
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 20, colegiul uninominal
2, are în curte, conform declaraţiei
de avere, două autoturisme, un VW
Passat fabricat în 2001 şi un Hyundai Santa Fe din 2008 achiziţionat
în leasing. Pe „modelul Tăriceanu”,
Weber deţine şi o motocicletă Kawasaki ieşită pe poarta fabricii în
2003, însă nu este un „rider” „pur
sânge”, iar motocicleta doar zace în
garaj. Este însă o variantă mai economică şi mai rapidă de a ajunge la
porţile parlamentului, asta dacă se
va decide ,,să ia taurul de coarne”.

Împătimit al maşinilor de teren

Vicelider al grupului parlamentar al PSD şi membru în comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, Vasile Popeangă este la al doilea mandat de deputat şi nu se laudă decât
cu autoturism ,,low-budget” produs
la Craiova în 2004 de sud-coreenii
de la Daewoo. Cel mai probabil, pe
modelul vestic al nemţilor, de la
care a avut ce învăţa în materie de
finanţe, Vasile Popeangă merge în
oraş cu Matiz-ul, „la consum”, iar
pentru distanţe lungi foloseşte, cel
mai probabil, trenul.

„Pilot” şi copilot, Ponta
are două: „o italiancă şi o
franţuzoaică”

Inginerul PSD-ist Scarlat Iriza votat în colegiul uninominal nr.3 pare a
fi fan al autovehiculelor cu tracţiune
integrală. Iriza are garate, pe una din
proprietăţile sale patru autoturisme: o
Dacia Duster scoasă din parcul uzinei
de la Piteşti în 2010 şi un VW Touareg, o altă maşină cu tracţiune 4X4,
din 2005. Mai are „atârnate la breloc”
şi cheile unui Rover din 2005, dar şi ale
unei autoutilitare Ford Tranzit, fabricată în 2002.

Bineînţeles, este vorba de un
Fiat şi un Citröen. Deputat de Gorj
şi prim-ministru, Victor Ponta este
un împătimit al sporturilor cu mo-

PPDD-işti convinşi în 2012, la
alegeri, cei doi au decis pe parcurs
să se reinventeze sub umbrela altor formaţiuni politice. „Independentul” Tudor Barbu este membru
afiliat al grupului PNL, iar atunci
când îşi mai aduce aminte să pună
piciorul şi prin Gorj se urcă la volanul unei maşini japoneze, o Toyota fabricată în 2010. Conservatorul
Răzvan Rotaru pare că este fan
Skoda şi asta pentru că are „în garaj” două autoturisme Skoda produse în 2007 şi 2008.
Medicul Camelia Khraibani,
ales deputat în colegiul uninominal numărul 4, a ales să conducă
„nemţeşte”. Deputata are la scară
două maşini, un VW Golf din 2005
şi un Audi A4 din 2009.

Patron la „Maserati” cu
Renault din ‘86

Cupă şi Mocioi preferă să
meargă pe jos

Liberalul Ion Cupă (ales deputat
de pe listele PDL) şi PPDD-ista Niculina Mocioi preferă, cel mai probabil, să facă mişcare, să meargă
cu bicicleta ori „să abuzeze”, după
caz, de maşinile apropriaţilor. Asta
pentru că declaraţiile de avere ale

Patron al firmei „Maserati” (înainte să ajungă să ocupe înalte demnităţi), firmă ce nu are nici cea mai
mică legătura cu gigantul din industria automobilistică, Dian Popescu, conform declaraţiei de avere
conduce o maşină „clasică”, un Renault din anul 1986. Fiind o maşină
„clasică” cel mai probabil Renault-ul
stă mai mult în garaj, asta pentru
că de cele mai multe ori ex-patronul
gorjean de la ,,Maserati” a fost văzut
conducând maşini care ar trebui să
îl aibă pe „super” în faţă.
Alexandru PREDA
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Gorj - judeţul centrelor
de permanenţă

Spitalul Târgu-Cărbuneşti

Operaţii de cataractă
prin facoemulsificare,
efectuate cu succes

Durata intervenţiei este foarte
scurtă, de aproximativ 20 de minute, iar anestezia este locală”, a
explicat Mădălina Dobran, medic
specialist oftalmolog.

Intervenţie minim
invazivă, beneficii
majore

Gorjenii au posibilitatea de a
beneficia de operaţii de cataractă prin facoemulsificare, efectuate cu o tehnică chirurgicală
modernă. Medicul specialist oftalmolog Mădălina Dobran realizează astfel de operaţii, la Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, până în prezent
făcându-se deja zece operaţii,
care s-au dovedit a fi un succes.
Durata intervenţiei chirurgicale este scurtă, iar perioada de
spitalizare a pacientului este de
maxim 24 de ore.
Cataracta reprezintă tulburarea de transparenţă a cristalinului, respectiv a lentilei ochiului,
cu care acesta focalizează imaginea. Operaţia de cataractă prin
facoemulsificare este una dintre
cele mai sigure intervenţii chirurgicale, dacă se folosesc corect tehnicile moderne. În Gorj, mai exact
la Spitalul Orăşenesc de Urgenţă

Târgu-Cărbuneşti, bolnavii pot
beneficia de astfel de intervenţii
datorită medicului specialist oftalmolog Mădălina Dobran.
Deja au fost operaţi zece pacienţi, primii dintre ei fiind supuşi
intervenţiei chirurgicale la începutul lunii februarie. „Folosesc
o tehnică chirurgicală modernă
de extracţie a cristalinului opacifiat. Pentru realizarea acestei
tehnici este necesară utilizarea
unui aparat, care în cazul nostru
este facoemulsificator Infinity –
Alcon. Acesta, cu ajutorul ultrasunetelor, permite fragmentarea
nucleului cristalinian şi extracţia sa. Cristalinul opacifiat se înlocuieşte cu un implant biocompatibil foldabil. Este o tehnică în
care recuperarea vizuală este rapidă, iar trauma asupra ţesutului ocular este minimă, inciziile
fiind foarte mici (2,2 milimetri)
şi neutilizându-se fire de sutură.
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Luând în calcul inciziile foarte mici, tipul de anestezie, durata intervenţiei şi recuperarea
post-operatorie rapidă, face ca
operaţiile de cataractă prin facoemulsificare să fie minim invazive, dar cu beneficii majore pentru pacienţi. Spitalizarea pentru
fiecare pacient este de doar 24 de
ore. Operaţiile se realizează împreună cu un alt specialist, care
vine din Bucureşti, după cum
confirmă oftalmologul Mădălina
Dobran: „intervenţiile se realizează împreună cu dr. Emil Ungureanu, medic primar oftalmolog în Bucureşti, iar aparatura
din dotare este parţial a spitalului şi parţial a unei firme private
cu care avem contract de prestări
servicii”. Pacienţii operaţi până
în prezent s-au recuperat rapid,
evoluţia post-operatorie fiind excelentă. Cei interesaţi de astfel de
intervenţii se pot adresa medicului specialist oftalmolog Mădălina Dobran, la Spitalul Orăşenesc
de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti
sau la cabinetul privat din Târgu-Jiu.
Carmina WEBER

În Gorj, centrele de permanenţă se înmulţesc precum ciupercile după ploaie. Numărul centrelor de permanenţă continuă să crească, în Gorj. La începutul lunii
martie, s-a deschis centrul de permanenţă cu numărul
17. Aceste funcţionează în localitatea Câlnic. Se pare
că în următoarea perioadă îşi vor deschide porţile alte
asemenea centre, unul dintre ele urmând a funcţiona
la Motru.
Pe raza judeţului Gorj funcţionau până nu demult
16 centre de permanenţă, în localităţi precum: Samarineşti, Cătunele, Mătăsari, Peştişani, Logreşti, Turburea, Prigoria, Târgu-Jiu – trei centre, Tismana, Crasna,
Bumbeşti-Jiu, Bâlteni, Târgu-Cărbuneşti şi Ţicleni. Începând cu luna martie, cel de-al 17-lea centru de permanenţă din Gorj şi-a deschis porţile, fapt confirmat de
conducerea CJAS Gorj. „Am fost notificaţi cu privire la
funcţionarea centrului de permanenţă de la Câlnic. El
funcţionează din luna martie”, a confirmat Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj. Surse din interiorul Direcţiei de Sănătate Publică Gorj susţin că în curând ar urma să se
deschidă un centru de permanenţă şi la Motru, chiar în
incinta Spitalului Municipal. De asemenea, mai mulţi
medici de familie şi-au exprimat intenţia de a pune bazele unor noi centre de permanenţă.

Asistenţa pe timp de noapte, bani pe
măsură
Conform legislaţiei în vigoare, în localităţile unde
sunt centre de permanenţă este asigurată asistenţa medicală de către medicii de familie gorjeni începând cu
prima zi a săptămânii şi până vineri, între orele 15:0008:00. Şi în zilele de sâmbătă şi duminică şi cu ocazia
sărbătorilor legale, serviciul de permanenţă se efectuează în intervalul 08:00-08:00 a doua zi. Cuantumul sumelor primite de către cadrele medicale pentru activitatea desfăşurată în cadrul centrelor de permanenţă se
face în funcţie de numărul orelor lucrate. Spre exemplu,
pentru medici, contravaloarea unei ore lucrate este de
12,8 lei, iar pentru asistente este de 8 lei. În plus, medicul coordonator mai primeşte 15% pentru activitatea
de coordonare, iar dacă centrul de permanenţă este organizat în cadrul unui cabinet medical privat medicul
respectiv care deţine cabinetul, primeşte încă 6,4 lei pe
oră pentru acoperirea cheltuielilor administrative.
Carmina WEBER

„Urgenţele” din spitalele gorjene au
aparatură, dar duc lipsă de personal
Unităţile de primiri-urgenţe,
compartimentele de primiri-urgenţe sau camerele de gardă,
care funcţionează în cadrul celor opt spitale gorjene, dispun
de aparatură, dar duc lipsă
de personal. Acest lucru a fost
constatat şi de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate
Publică (DSP) Gorj, care au realizat o analiză în acest sens,
prezentând-o şi prefectului.
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj a realizat o analiză privind dotarea actuală a
unităţilor cu aparatură specifică urgenţelor. Potrivit reprezentanţilor DSP, cele opt unităţi
sanitare din judeţul nostru dispun de dotările necesare pentru
a face faţă urgenţelor. „Avem
opt unităţi sanitare în judeţul
Gorj, inclusiv unitatea de la Dobriţa. Avem o unitate de primiri
urgenţe, camere de primiri ur-

genţe şi camere de gardă, iar la
nivelul judeţului, dotarea este
corespunzătoare pentru a putea fi asigurat primul ajutor şi
pentru intervenţia în caz de urgenţă la nivelul fiecărei unităţi
sanitare. Fiecare unitate are
competenţe conform clasificării
impuse de lege, iar în cazul în
care este depăşită şi nu se poate asigura intervenţia la nivelul
respectivei unităţi, pacientul
este transportat la o unitate cu
o clasificare superioară. Se face
triajul şi stabilizarea pacientului, iar apoi este transportat.
Din situaţiile pe care le-am primit, toate unităţile au aparatura necesară şi pot să intervină.
La urgenţe sunt medicamente
şi se intervine conform normativelor. Pot într-adevăr să apară
probleme privind medicaţia din
spitale, dar la UPU şi la camerele de gardă nu există probleme”, a declarat Elena Piţian.

Aparatură da, personal ba!
La nivelul tuturor unităţilor
sanitare şi implicit la UPU, CPU
sau camere de gardă, numărul
cadrelor medicale existente, este
mai mic decât necesitatea, existând deficit în ceea ce priveşte
atât medicii, cât şi asistenţii, dar
şi personalul auxiliar (brancardieri, infirmieri). „Sunt într-adevăr probleme de personal, pentru că personalul este mult mai
puţin decât ar fi necesar pentru
asigurarea gărzilor normale şi ar
trebui să fie mai mulţi medici şi
asistenţi. Sunt mulţi medici rezidenţi care pleacă şi nu mai stau
în unitatea în care îşi desfăşoară
activitatea. Motivul este slaba salarizare, lipsa condiţiilor şi faptul
că nu sunt din localităţi şi nu au
unde să locuiască”, i-a transmis
Elena Piţian, prefectului Alin Văcaru în cadrul şedinţei de Dialog
Social din 26 martie.

Personalul din cadrul CPU
are obligaţia de a asigura asistenţa medicală de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în
limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie apelarea
din timp a specialiştilor aflaţi de
gardă în spital sau la domiciliu,
în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei
medicale de urgenţă şi eventual
a tratamentului definitiv, după
caz. În cazurile în care pacientul
necesită transfer de urgenţă la
un spital cu grad de competenţă
mai înalt, personalul din cadrul
CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de transfer interclinic,
în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

În judeţul Gorj există 8 unităţi sanitare cu paturi, respectiv: Spitalul Judeţean de Urgenţă
Târgu-Jiu, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” Rovinari, Spitalul Orăşenesc Turceni,
Spitalul Orăşenesc Motru, Spitalul Orăşenesc Novaci, Spitalul
Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor
Vladimirescu” Dobriţa; aceste
unităţi funcţionează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii. Conform
normativelor în vigoare, la nivelul
unităţilor sanitare funcţionează:
unităţi de primiri-urgenţe, compartimente de primiri-urgenţe
sau camere de gardă.
Carmina WEBER
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DE LA CHIRIL ŞI
METODIU
de ALEX GREGORA
Într-o oarecare încurcătură m-a pus povestea poliţaiului Damian,
aflată într-o primăvară
trebuitoare dintr-un manuscris ce arăta jalnic,
poate şi pentru că era
păstrat rău, într-o încăpere umedă şi rece. Arhivarul, un bătrân uscat,
cu mâinile de culoarea
galben-verzui, ca şi cum
ar fi dezghiocat nuci cu
miezul moale, mi l-a oferit într-o doară, aruncându-mi ironic:
-– Vezi-l şi tu, numai
că are slovele lui Chiril şi
Metodiu…
Era însă scris şi în
dulcea mea limbă maternă, lucru ce mă bucura
ca o masă îndestulătoare servită în familie la
amiază. Chiar meleagurile pe care se petrecea
acţiunea – într-un alt
timp – îmi erau pe deplin
cunoscute, la o aruncătură de suliţă mai la sud.
Mărturisesc în faţa
cititorului că am trecut
chiar în zilele cele mai
apropiate prin acele locuri. Am tresărit o clipă.
La schit, pe culme,
poliţaiul se arătase –
consemnează documentul – dimineaţa, însoţit
şi de un dorobanţ, nu
prea devreme, cât să-i
lase timp călugărului
Gherasim să-şi desăvârşească sufletul. Să nu-l
creadă acesta păgân pe
el, pe Damian, cel trecut
în cataştişul de cinovnici
orânduiţi poliţai maisteri, chiar în condiţiile
acelea speciale.
Călugărul
Gherasim ştia de ce se arătase Damian, că doar şi el
apucase să fie anunţat
că soseşte omul stăpânirii de către îngrijitorul
mănăstirii din vale. Cu
o zi în urmă, după ce se
uscase bine roua de pe
trandafiri, năvălise în
schit un sătean, cioban
tânăr, curat, purtând o
mustăcioară veselă. Cu
glas înspăimântat, tremurat, a dat vestea de
coşmar:
– Părintele Erson e
mort… în vâlcea, lângă crucea veche, în
mărăcini.
Gura nevinovatului
acela adevăr grăia. Erson
ieromonahul intenţionase să coboare la Sfânta
mănăstire, să ducă încasările de peste săptămână, cele de pe lumânări
şi iconiţe, cu totul 40 de
galbeni.

În cadrul răzleţului
schit, cel cu întâmplarea
de faţă, se adăposteau
trei fericiţi. Unul era, desigur, Gherasim. Venea
după el Erson, ieromonah cinstit şi cucernic,
tocmai omorât mişeleşte,
vai de sufletul lui! Al treilea se socotea Manoli, îngrijitor de porci, mirean,
ce nu prea vorbea, uneori
nu era văzut nici măcar
rugându-se la icoane,
doar privindu-le. Considera acela că el numai
aşa punea focul vijelios
în rugă, să-l vadă bine
Dumnezeu, ca pe primul
dintr-un şir de credincioşi ţintuiţi în genunchi.
Într-adevăr, Gherasim
părea tare preocupat de
moartea fratelui Erson.
Nu într-atât, însă, încât
să i se observe şi ochii
plânşi. Dar, în sfârşit,
unii plâng în afară, alţii-s peşti.
Poliţaiul Damian nu
se afla la întâia cercetare. Apucase vreo două de
când renunţase la slujba
de vătaf de plai şi de când
primise noua însărcinare
de la domnie. Ambelor
cauze le dusese dezlegarea până la capăt. Pentru
fiecare, dacă ne-am apuca să vi le spunem, ar
ieşi poveste cam câtă ar
încăpea într-un romanţ
franţuzesc.
La asta de acum, de
unde să pornească?
Aşezământul
schitului se afla pe o proprietate moştenită de la
strămoşi, în plin codru.
În acea vreme era dispus
pe un singur cat, bine
clădit, bisericuţă şi odăi
curate, într-un cerc de
zid înalt de piatră. Îndărătul porţilor de stejar cu
ferecături întărite, înflorea regula călugărească,
deprinderea de a trăi în
feciorie şi într-o asceză
severă.
Iată-l pe mort. Că oamenii îl ridicaseră de ieri
de la locul sângeros. Îl
aduseseră în schit dar nu
îndrăznise vreunul să-l
pună în bisericuţă, că
doar era tot neprimenit şi
tot nespălat. Un curăţitor
de morţi va sosi chiar azi,
luând în grijă şi îmbălsămarea, adică ungerea cu
uleiu de flori şi alte alifii
tăinuite.
În orice caz, de la început, poliţaiul Damian
nu putea decât să întrebe, cântărind răspunsurile cu potolire, să nu
se ardă în vreun fel cu
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minciuna. Nu s-o putea
şti mai mult decât după.
Pornea, deci, în necunoscut. Când s-o mai
limpezi, cu siguranţă că
săpătura va fi destulă,
găsindu-se şi adevărul
îngropat, sub cine ştie ce
buboşenie.
– A murit înjunghiat,
s-a arătat binevoitor Gherasim când Damian s-a
apropiat de mort. Faţa celui fără viaţă era murdară de pământ amestecat
cu sânge. Năclăite îi erau
şi hainele. Avea o tăietură, în dreptul inimii, dar
prin spate. Atât.
– Ai mai văzut vreodată hoţ care să omoare
pe la spate?
– Nu, a răspuns Gherasim.
– Hoţul, dacă-i hoţ,
aşteaptă ca să-şi lase
omul traista jos. Pândeşte cât să nu fie atent o clipă. Pe la spate, înjunghie
numai unul care se cunoaşte cu gospodarul…
Ca să nu-i vază ochii…
Apoi, hoţul curat nu
omoară. El numai fură.
Rară speranţă să fie la
mijloc fapta unuia dintr-ăştia. Gherasim a rămas tăcut, în timp ce
Damian, poliţaiul, a privit mai bine tăietura de
pe mort. Se părea că nu
era de cuţit, de altceva,
tot aşa de ascuţit…

fiind la un cojocar, încercase cu forţa muierea
meseriaşului. Iar femeia,
nefiind stricată, îl reclamase la ocârmuire.
– Nădăjduiesc să aflu
acum că şi-a băgat minţile în cap.
Dorobanţul adăugase cuvintele din urmă
numai aşa, ca să încheie într-un fel explicaţia.
Apoi, nu prea credea el
că s-a cuminţit Manoli
între timp.
*
Din acest loc, pe mai
multe pagini, manuscrisul era şters de vreme.
Din când în când, câte
un cuvânt se mai poate
recunoaşte. În continuare, iată, din nou, citirea
clară.
*
Acestea fiind auzite, fără să-şi arate surprinderea, Damian s-a
oprit o clipă locului.
Încă una. Da. Da. Căuta ceva în ştiinţele legate de poliţie. O povaţă
bună, nu una proastă,
de care, cât de des, ai
parte. O magie îi trecu atunci prin minte.
Drept care, ceru hârtie
şi toc. Se aşeză la masa
de piatră dinspre poartă
şi scrise. Nu prea mult.
Apoi împături hârtia şi
îi porunci dorobanţului,
şoptit. Acela plecă.

În sfârşit, poate mai
ştie de pricină şi Manoli.
Iată-l, tocmai îngrijeşte de porci. Şi el pare să
aibă în inimă un spin.
Uneori omul însuşi
este simbol al diavolului.
Alteori pare Christosul
cel reînviat. Manoli era
cunoscut mai ales de dorobanţul însoţitor. Îl trimisese chiar el la ocnă,
pe 5 ani, cu multă vreme
în urmă. Pentru că, în
târgul apropiat, slujitor

Călugărul Gherasim
privea dintr-o parte. Era
mirat şi tulburat. Parcă
încerca să-şi facă de lucru cu nişte cărţi filocalice şi de cult.
Între timp, de unul
singur, curăţitorul de
morţi, care sosise, îl spăla pe nefericitul, cel dintre lumânări. Cu o cârpă
umedă îl freca pe la subţiori. Alta era înfăşurată
pe un băţ de mesteacăn.
O folosea în acelaşi scop,

la momentul potrivit.
Spectacolul era asigurat.
Mai ales că doi ciobani
tineri priveau, cu atenţie, prin poarta schitului
larg deschisă.
– Părinte, nu mă hrăneşti şi pe mine?
– Să-i dea să mănânce? Auzi, de ce-i arde lui
acum! Călugărului Gherasim nu-i convenea. Dar
nu se putea pune cu poliţaiul. Şi apoi, avea şi el
sufletul tare încărcat.
Până la chindii, poliţaiul Damian a ras
două străchini cu jumări
proaspete, albe, şi a golit
două ploscuţe de rachiu.
Puţin câte puţin, ca să
nu i se tulbure mintea.
Ba a mai şi aţipit, acolo,
în curte, pe scaunul împletit din rămurele. Când
s-a trezit, trupul ieromonahului Erson era deja
îmbălsămat şi primenit.
Curăţitorul îl căra singur, deci greu, în bisericuţă. Acolo, pe masă, l-a
întins cu faţa în sus, i-a
încrucişat mâinile.
Poliţistul Damian l-a
urmat îndată. Mortul
era într-adevăr frumos.
Dar un frumos nemulţumit. Înrăit pe cei din jur
că nu-l răzbunau, că nu
găseau urma jefuitorului
şi criminalului, măcar
să se recupereze galbenii, să-i înapoieze obştii
mănăstireşti, care avea
mare trebuinţă.
*
Încă o dată, pe două
pagini, documentul nu se
putea citi. Finalul poveştii
însă era vizibil.
*
Îngrijitorul mănăstirii
din vale s-a arătat spre
seară, însoţit de tot „poporul” său. Supuşii aceia
ştiau că au fost chemaţi
pentru ultima slujbă pe
pământ cu luna deasupra capului de care avea
parte ieromonahul. În
sufletul fiecăruia stăruia însă întrebarea: Oh,
Doamne, Dumnezeule,
cine l-o fi omorât pe bunul nostru frate?
În consecinţă, trebuia să auziţi dureroasele
cuvinte ale fraţilor întru
credinţă. Să auziţi cântecele şi rugile înălţate de
ei. Un clopot din vale bătea ameninţător. Se convenise cu călugărul ce-l
trăgea să-l lovească rar
şi bine.
Veniseră cu toţii: cuvioşii călugări, egumenii,
anahoreţii şi dascălii. Cu
toţii se temeau de opt păcate de moarte: lăcomia
pântecelui, desfrânarea,
iubirea de argint, mânia,
întristarea, lenea, slava deşartă şi mândria.
Rouă Sfântului Duh!
Stânjeneala poliţaiului Damian, de la început, s-a dus repede. El
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era cu ochii în patru, în
bisericuţă, într-un colţişor de lângă altar, privind, pe rând, feţele călugărilor. „Nu este ucis
un om fără ca autorul să
nu se întoarcă la locul
crimei.” Îşi amintea el o
regulă dintr-o carte nemţească. Era una legată în
piele roşie, cu un titlu ce
nu şi-l amintea, scris în
interior. Parcă o şi avea
în faţa ochilor, dar în
spatele unui vitraliu.
– Chiar în astă seară
voi spune cine are sufletul vândut definitiv diavolului, i-a şoptit poliţaiul îngrijitorului mănăstirii din vale. Cuvintele i
se legaseră iute. Erau potrivite de o altă fiinţă din
interiorul său. Simţea că
două semne se vor arăta
în scurt timp.
Îngrijitorul însă, auzind şoapta, s-a cutremurat. Bănuind şi el că
omul stăpânirii tocmai
se gândea că omorâtorul
nu putea fi decât printre
ei. De faţă fiind toţi fericiţii din păstorie.
Ar trebui să ne întoarcem acum la trupul frumos al ieromonahului.
Zăpăcitul de spălător îi
încrucişase mâinile într-un anume fel, ciudat…
Ori, dacă el le-a pus în
modul cel mai obişnuit
şi… Privind cu mai multă chibzuială puteai observa că cele două degete
arătătoare de la ambele
mâini erau îndreptate
surprinzător, într-o parte şi în cealaltă, către
două persoane prezente
acolo…
*
La 26 iulie 1853 a fost
găsit în drumul din pădure, nu departe de schitul
Cioclovina din Gorj, Erson ieromonahul de la
schit, omorât de făcători
de rele, în timp ce cobora
de la schit spre mănăstirea Tismana. Îngrijitorul mănăstirii Tismana
a precizat că l-au prins
ziua şi când s-a înnoptat
l-au dus de a dezgropat
banii ce a avut pentru că
s-au găsit deschise pivniţa şi locul de unde au luat
banii şi chilia călugărului
Erson.
Cârmuirea judeţului
Gorj a comunicat Despotului Dinlăuntru că s-au
găsit făcătorii de rele ce
au omorât pe Erson ieromonahul, anume: Gherasim călugărul, cel ce a
locuit câtăva vreme tot la
acest schit, şi un mirean
anume Manoli, rămâind
a se da în judecată. A trimis şi formalităţile cerute
– Vezi Arhiva Naţională
Bucureşti a Ministerului de Interne, inv.314,
dos.10/1853, pag. 599,
636, 650, 752 şi 860.
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TITUS CORLĂŢEAN A
INAUGURAT NOUA SECŢIE
CONSULARĂ DE LA MADRID

Noua Secţie Consulară de la Madrid, situată pe Avenida de la Albufera, nr. 319, a fost inaugurată miercuri,
12 martie 2014, în prezenţa ministrului român al Afacerilor Externe, Titus
Corlăţean, ambasadorului României în
Regatul Spaniei, Ion Vîlcu şi a altor oficialităţi spaniole guvernamentale, regionale şi locale.
„Principala aşteptare şi solicitare
din partea comunităţii româneşti din
Spania, dar şi a potenţialilor beneficiari spanioli era legată de un nou sediu
al Secţiei Consulare, un sediu modern
şi mai spaţios care să ofere servicii de
calitate”, a declarat Titus Corlăţean în
discursul susţinut cu prilejul acestei
inaugurări.

prafaţa aferentă zonei de lucru cu publicul este aproape de trei ori mai mare
decât cea din Cardenal Herrera Oria.
Dacă în clădirea veche Secţia Consulară avea doar patru ghişee, în noul sediu
aceasta va dispune de zece. Pe lângă
aceasta, sediul este dotat şi cu un birou pentru procesarea documentelor de
călătorie precum şi cu săli de aşteptare
prevăzute cu ecrane care vor afişa numerele de ordine.
Toate acestea vor permite reducerea
semnificativă a timpilor de aşteptare şi
va evita producerea unor cozi interminabile în plină stradă şi a zgomotului
aşa cum s-a întâmplat la vechile sedii
ale Secţiei Consulare de la Madrid.

O locaţie accesibilă atât celor
care se vor deplasa la Secţia
Consulară în autoturism cât
Noul sediu al Secţiei Consulare va şi pentru cei care o vor face
oferi cetăţenilor români servicii de o
în mijloace de transport
calitate mult superioară celei de până
Spaţiu de două ori mai mare
şi condiţii optime

acum având în vedere că dispune de
infrastructura necesară acordării unei
asistenţe performante. Dacă până
acum Secţia Consulară de la Madrid se
confrunta cu probleme de ordin logistic
şi funcţional, de la inaugurarea noului
centru toate aceste probleme ar trebui
să fie inexistente având în vedere că su-

Se speră ca locaţia Secţiei Consulare să uşureze simţitor accesul cetăţenilor – în mod deosebit al celor din zonele populate cu români, cum ar fi zona
Corredor de Henares sau Arganda del
Rey – datorită poziţionării acesteia în
apropierea autostrăzii urbane de centură M40 şi în apropierea principalelor
mijloace de transport public, cum ar fi

tren, autobuz, sau metrou.
De altfel, potrivit Ambasadei României de la Madrid, „alegerea noului sediu al Secţiei Consulare a avut în vedere
câţiva factori importanţi precum: situarea acestuia într-o zonă de acces facil
pentru toate mijloacele de transport folosite cu predilecţie de cetăţenii români,
condiţii superioare pentru organizarea
spaţiului destinat lucrului cu publicul şi
reducerea timpilor de aşteptare”.

Chirie de 8.500 de euro pe lună
„Prin eforturi astăzi am reuşit să
dăm viaţă acestui proiect, e adevărat cu
foarte multă muncă din partea centralei
MAE, a Ambasadei, a ambasadorului, a
Secţiei Consulare şi cu foarte mult sprijin şi deschidere din partea autorităţilor
spaniole şi a unor parteneri comerciali”,
a spus Corlăţean, care a dezvăluit că
preţul lunar pentru închirierea acestui
spaţiu va fi de 8.500 de euro, cu doar
900 de euro mai puţin decât cel pentru spaţiul anterior şi a mărturisit că
investițiile autorităților române au fost
minime, în special datorită sprijinului
primit din partea autorităților spaniole.
Totodată, ministrul Afacerilor Externe Titus Corlățean a lăudat activitatea
Ambasadei României de la Madrid şi
efortul ambasadorului Ion Vîlcu căruia
îi atribuie un mare merit în mod deosebit în ceea ce priveşte negocierea condițiilor și facilităților.

Mici şanse ca taxele să fie
reduse în viitorul apropiat
Probabil că acesta ar putea fi şi unul
dintre motivele pentru care nu putem
nădăjdui ca taxele consulare să se ief-

Jurnalul meu din altă ţară:

NU POATE MURI ROMÂNIA!
Trăiesc de 25 de ani în
Heidelberg, un oraş minunat, m-am acomodat bine
aici, am tot ce-şi doreşte un
om pentru a putea spune
că duce o viaţă bună. Am
plecat în februarie 1989
din România fiindcă în perioada aceea plecaseră deja
aproape toţi oamenii de origine germană din Banat şi
pentru că am vrut să ofer
copiilor mei un viitor! Sunt
bucuroasă că am găsit imediat, atunci când am venit,
de lucru, sunt mulţumită,
dar nu fericită! Am trăit ani
de zile împietrită, funcţionam, alergam la lucru să

câştig bani. Trebuia să ne
clădim aici un viitor, să începem viaţa de la început.
Veniserăm cu 70 kg, haine,
vase, trei perne, trei plapumi şi alte lucruri pentru
gospodărie.
În toţi aceşti ani îmi
pierdusem identitatea, mă
credeam tare, credeam că
totul e bine, până am observat că nu mai pot. Aşa a
trecut viaţa pe lângă mine,
duc o viaţă modestă şi liniştită acum. Am realizat că
nu materialul te face fericit,
mi-am luat mult timp pentru mine, am învăţat să mă
regăsesc, să aflu cine sunt.

Trăiesc cu sufletul în România, mi-e dor de ţara în
care am copilărit şi am trăit
32 de ani. Mă simt româncă
get beget, visez, scriu poezii
şi mă străduiesc să nu uit
limba română. Câteodată
mi se spune că fac greşeli,
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tinească în viitorul apropiat. De altfel,
din spusele domnului Corlăţean înţelegem că, cel puţin deocamdată, nu sunt
şanse prea mari ca taxele consulare să
fie reduse. „Avem un proces de consultare instituţională foarte intens – nu întotdeuna simplu – cu Ministerul Finanţelor pentru a reduce taxele consulare
şi aşa cum ne-am onorat angajamentul
din programul de guvernare cu privire la secţiile consulare (la dezvoltarea
reţelei de consulate onorifice şi la infrastructura consulară mai modernă),
în atenţia mea şi a ministerului este
reducerea taxelor consulare. Acea parte
care se poate reduce pentru că o parte
a taxelor consulare este stabilită prin
regulamentul UE şi este o normă unică,
aplicabilă tuturor. Există, totuşi, o parte suplimentară pe care va trebui să o
reducem şi vă spun încă o dată, lucrez
foarte strâns cu Ministerul Finanţelor
pentru a găsi o soluţie de compromis în
interesul cetăţenilor”, a declarat şeful
diplomaţiei române.
Potrivit lui Titus Corlăţean Consulatul de la Madrid va fi un model şi un
punct de referinţă şi pentru celelalte
consulate ale României. La ora actuală,
în Spania, pe lângă Ambasada României şi Secția Consulară de la Madrid mai
există trei Consulate Generale (Barcelona, Sevilla şi Bilbao), trei Consulate
(Zaragoza, Castellon de la Plana şi Ciudad Real) și un Viceconsulat (Almeria).
Consulatul României de la Madrid este
unul dintre cele mai mari consulate ale
României în străinătate, datorită volumului de activitate și a numărului mare
de cetățeni români din zonă.

găsesc unii câte o găinărie de greşeală în poeziile
mele, eu nu mă supăr, mă
bucur, aşa prind iar pas cu
pas siguranţă în limba mea
maternă. Mama mea a fost
româncă! Sunt mândră că
am reuşit în 25 de ani sămi păstrez limba, mi-aduc
aminte cum mă trezeam
noaptea în căutarea unui
cuvânt pe care îl uitasem.
Mult timp, nu am avut dicţionar german-român, doar
unul francez-român. Căutam cuvântul german apoi
cel francez ca să-l găsesc pe
cel român la urma urmei.
Aici trăiesc într-un cartier din Heidelberg situat pe
un deal cu vie la poalele lui.
În mijlocul naturii cu pădure în spatele blocurilor.
Clima este foarte blândă!

Alin SĂCĂCEAN
Alimentele nu sunt scumpe,
în schimb toate celelalte,
chiria la 600 Euro pe lună,
curentul, apa caldă, încălţămintea, lucrurile pentru
copii, grădiniţa, şcoala, etc.
Aici totul costă până şi apa
pe care o bei! De câte ori mă
gândesc la fântâna de acasă
din România de unde scoteam apă proaspătă şi atât
de bună la gust! La fructele
rumene, coapte şi dulci cu o
aromă ce te îmbăta! Aici le
cumpăr pe jumătate verzi şi
le mănânc fără poftă!
Mi-ar place să mă reîntorc în ţară, să trăiesc acolo, dar se aud multe lucruri
rele. Eu sper să se schimbe
cândva ceva!
Nu poate muri România!
Renate MULLER
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Sfântul român
Constantin Brâncuşi
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*ALEX GREGORA
Aidoma unui cronicar naiv al
acestor meleaguri gorjene, doresc a
grăbi spre dumneavoastră – doamnelor, domnişoarelor şi domnilor - o altă
faţă a acestor vremuri ce ispitesc doar
cu aducerile aminte ale nedreptăţilor
unor anume fiinţe la adresa operelor
monumentale create la Târgu-Jiu de
Constantin Brâncuşi. Poate am să şi
strig, ca de atâtea ori în ultimii ani,
să protestez în acest mod faţă de nimicnicia celor ce i-au făcut până azi
un şireag de rele hobiţeanului nostru,
întocmai unei umbre de pe-o stradă
tăcută dintr-un desen al luminii.
Aşa se face că închisului timp am
să-i alunec, de pe cealaltă parte, răsturnata afirmaţie a Doinei Lemny privind excesul de zel al celor mai mulţi
(!) de a-l considera pe Brâncuşi Sfânt
– în spaţiul artistic, desigur. Şi în afară de asta, parisianca doamnă D.L.
– în acel cadru de simpozion dedicat
marelui artist, de-acum un an de zile
– tocmai felicita autorităţile pentru
modul în care era îngrijit Ansamblul
Monumental „Calea Eroilor”, ca şi
cum cei de pe aici, opozanţii, contestatarii lucrului prost făcut, ar fi fost

bătuţi în cap şi înăbuşiţi de soarele de
la amiază. În fond, mi-am zis atunci,
iată, la o aşa pomană, încă o sărbătoare de vorbe bine ţintite şi atât de
credincioase schemelor de linguşeală
în care fecioara îi surâde leprosului!
Ca după o despărţire de mine însumi şi ca să nu trec mai departe,
trăznit pe obraz cu băznelile respective, m-am simţit şi pişcat de ceva priviri locale, izbândind de superioritate,
ca să nu mai scriu în viitor, asemenea
altora, colegi de presă, scriitori, prieteni, ca din mijlocul oglinzii. În condiţiile în care, până atunci, în două publicaţii curajoase – „Gorj News”, editor Narcis Daju, şi revista de cultură
„Brâncuşi”, realizată de scriitorul Vasile Vasiescu – eu tot mai zbârnâiam
cu biciul în mânjelile de deasupra
– başca faptul că, în ziua manifestării dedicate omagierii lui Constantin
Brâncuşi, în martie 2012, împreună
cu domnul profesor Zenovie Cârlugea şi scriitorul bucureştean Lucian
Gruia, purcesem în grădina casei Gănescu, unde zăceau răsturnate de aşa
amar de vreme alte câteva (în)semne
lăsate de marele sculptor – respectiv,

Constantin Brâncuşi jucând golf,
Fontainebleau, 25 septembrie 1923
sursa: www.tumblr.com

DOINA LEMNY ŞI IOANA VLASIU
cinci mese din piatră de moară, masa
aşa-zisă a grădinarului şi alte câteva
pietre zoomorfe adunate de maestrul
Brâncuşi. Acum, că am fost acolo,
n-ar fi fost aşa de rău, însă, printr-o
întâmplare, ni s-au alăturat ad-hoc
două personaje politice importante,
doamna Ecaterina Andronescu, în
mai multe rânduri ministru al învăţământului, şi, de asemenea, primarul
Târgu-Jiului, Florin Cîrciumaru. Ambele s-au arătat interesate de (cel puţin!) salubrizarea locului cu pricina,
iar ulterior – edilul F.C. – de ruşine,

probabil, a şi comandat un proiect de
amenajare al spaţiului respectiv, ce a
rămas doar în faza de desen, uitare
veşnică şi atât.
Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, cu nu ştiu câtă inconştienţă
(chiar împotriva recomandării doamnei de la Paris!), în anul ce trecu mă
aplecai pe (tran)scrierea gorjeanului
Cristian George Brebenel intitulată
„Şapte poeme de stare despre brâncuşi”, minunându-mă de măiestria
cu care a reuşit să pătrundă în teritoriul artistului universal Constantin
Brâncuşi, printr-o aşa traversare interogativă, către o văpaie de lumină
împlinită progresiv: „Cum aş putea
vorbi despre tine, sculptore,/ fără să te
trezesc?/ Fără să-ţi profanez somnul
intrat de mult/ în atlase şi dicţionare./
Am doar cuvinte/ în care curg gânduri
netrezite./ Atât de mult te-au sufocat
ideile noastre/ încât mi-e teamă să nu
te lovesc,/ răstignit fiind de stâlpii ciopliţi de ciobani./ Erai o minune la care
se închinau simboluri,/ armai o lumină cu lespezile/ ce acopereau străbunii noştri,/ lespezile prăbuşite peste
sufletele lor./ Oasele lor, zidare, le
tencuiai/ în zidurile cetăţilor noastre
de iarbă şi codru./ Nevestele noastre,
manole,/ le-ai furat zidindu-le în doine./ Ai populat mesele tale/ cu pietatea arborilor noştri/ în care nerăbdător aştepta câte un geniu./ Şi străchinile noastre/ le-ai adus la praznicele
tale,/ şi horele, şi vârstele noastre/ leai închis în sipete dăltuite./ Ai populat
apele spiritului cu peşti de piatră,/ şi
ţestoase de piatră,/ năpădindu-ne cu
nostalgia poveştilor,/ balade cântate
de clopote din turle,/ rapsozii de bronz
ai zeilor noştri”.
Iată de ce, măcar pentru cel puţin
unul din înţelesurile artei brâncuşiene – şi, desigur în ciuda afirmaţiilor
doamnei Doina Lemny, de la Paris aş putea aduna iarăşi mărturiile atâtor prieteni, potrivit cărora Constantin Brâncuşi al nostru poate fi considerat Sfânt român!
De vreme ce El se ivi de la răsărit către apus pe un asemenea nor
– în risipire – netrucat, în umbra
unui pridvor gorjenesc, ori ca o timidă adoraţiune plaiurilor de închinăciune. Grosul substanţei se converti însă într-o mierlă din alt cer şi
din alt secol, lăudat fie amurgul cel
blând al patriei!
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Încă o ediţie reuşită a Artelor
Mici s-a încheiat

Sâmbătă, 22 martie 2014, Salonul de Pictură „Arte Mici” a premiat câştigătorii celei de-a V-a ediţii.
Membrii juriului, şi anume Pavel
Şuşară (Bucureşti, România), Traian Mârza (Alba-Iulia, România),
Gheorghe Plăveţi (Târgu-Jiu, România), Virgiliu Parghel (Bucureşti, România), Ana Daria Ionescu Haidău (Târgu-Jiu, România),
Alexander Zybin (Moscova, Rusia),
Jean-Charles
Bernard
(Baugé,
Franţa), Alexandra Maciac (Veneţia,
Italia) şi, bineînţeles, iniţiatorul şi
sufletul acestui eveniment unicat,
Florin Preda-Dochinoiu, au avut
dificila misiune de a evalua peste
600 de lucrări înscrise în concurs
de 349 de mici artişti din România,
Republica Moldova, Spania, Serbia,
Austria, Suedia, SUA, Australia şi
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru a acorda Marele Premiu, premiile I, II, III pentru fiecare categorie de vârstă (3-6
ani, 7-10 ani şi 11-15 ani) şi 50
de premii speciale. Festivitatea de

premiere, găzduită în acest an de
impunătoarea Catedrală Ortodoxă
a municipiului, a fost una cu totul
inedită, fondatorul Salonului, domnul comisar şef Florin Preda – Dochinoiu având invitaţi din toate domeniile vieţii social-culturale şi reprezentanţi ai massmedia din Gorj
şi din Mehedinţi. Nelipsit la festivitate a fost primarul Dorin Hanu,
care a înmânat câteva premii şi s-a
bucurat de evenimentul care duce
faima Motrului peste graniţele ţării.
Un oaspete de seamă a fost poetul
Nicolae Dragoş.
Cu toţii – artişti, admiratori şi invitaţi, am intrat într-o lume a culorii, a luminii şi a copilăriei, plină de
poveşti, vise şi inocenţă. O explozie
de culoare şi lumină ne-a condus
pe toţi într-un tărâm de vis. Vis, e
bine zis, deoarece fiecare desen expus are povestea lui, şi transpune
în el un vis de copil, un surâs angelic, ascuns printre culori. Pictura
este un limbaj în sine, care face din
culori straie pentru cuvinte şi din

cuvinte un elogiu adus frumuseţii.
Aflat la cea de-a V-a ediţie, „Arte
Mici” rămâne singurul eveniment
din sfera artelor plastice care oferă
posibilitatea copiilor români din lumea întreagă să comunice prin frumos, prin lumină şi culoare.
Printre cei care au ţinut un
mic discurs despre acest tărâm de
basm au fost poetul Nicolae Dragoş, primarul municipiului Motru
– Dorin Hanu, directorul Colegiului Tehnic Motru – prof. Niculina
Chiţulescu, directorul adjunct al
C.N. George Coşbuc – prof. Rodica
Păuna, directorul Casei de Cultură
Motru – Daniel Popescu, părintele
protopop Bălan Cosmin, părintele
paroh Ciobotea Dumitru, redacto-

rul editorialist al ziarului Monitorul
de Motru – Ana Ionele. Florin Preda – Dochinoiu ne-a dezvăluit că
îşi propune continuarea unui proiect început cu ocazia ediţiei precedente a Salonului „Arte Mici” când,
împreună cu un grup de premianţi
„Arte Mici” (Maria Timeea Chiţulescu, Horia Florin Drăgoescu,
Eduard Andrei Chiţulescu) au realizat un set de lucrări colective de
grafică pentru ilustrarea volumului
de poezii „Razele iubirii” al poetului
motrean Mircea Tutunaru.
Felicitări tuturor participanţilor,
mulţumiri celor implicaţi în reuşita
ediţie din acest an a „Artelor Mici”!

PICTOR FRUMOS CU
TRĂIRI FANTASTE

Raluca Diana PĂTRU este lirică, este plină de fronde,
este… elevă şi deja pictează libertăţi. Ca pictor va avea un
destin aparte, un timp retoric, dar personalizat, pentru că
ştie să pună graţiilor contur şi să supună culoarea-n hârtii
ca pe o metaforă de prezentare.

Desenul său vine dintr-o
dorinţă discretă de evadare a
structurii sufleteşti, ca o stare de alergie astrală (sau fantasmă a iubirii domestice).
Zborul, ciocanul, scara,
naşterea, muzica, oul, cana,
uşa, dansul sunt doar câteva
din elementele pe care artista
le ordonează, le intonează, le
fecundă şi le împlineşte într-o
formă de răsfăţ.
Se simte-n lucrările sale
lirismul fluturilor burghezi
şi mecanismul de puf din
foşnetul rochiei de bal, jocul
ambiguu (şi) provincial de
original şi boala (ne)pămân-

teană de a se-nconjura de fiinţe abstracte.
Portretizează himeric într-un canon uneltitor, viziunile sale epuizează realul şi
redimensionează simţul limbajului hipnotic.
Este poetică, este plină de
fronde şi deja pictează libertăţi.
Este un pictor frumos cu trăiri
fantaste, deblocate-n simboluri
cu străluciri de discurs. Este o
răzvrătire solemnă împotriva
unei interdicţii de subtil.
Încrederea mea sper să-i
fie îndemn, vorbă sau simplu
dese(m)n.
Alin BĂLUŢĂ

Nicoleta Katalina Pauliş
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SORIN ONIŞOR,
UN ARTIST
„JOS PĂLĂRIA”

Pentru rezultatele deosebite obţinute în arta
fotografiei cât şi pentru simplitatea realităţii
miraculoase surprinsă de obiectiv, pe pământ
românesc, cotidianul „Gazeta de Mâine” îl
numeşte pe „fotograful satului românesc”,
Sorin Onişor, JUPÂNU’ LUNII APRILIE.

Sorin Onişor este doctorand al Universităţii de Vest
din Timişoara cu teza „Fierării din Transilvania” şi fotograf de renume internaţional. Activitatea sa fotografică
este distinsă cu 17 premii naţionale şi peste 20 de expoziţii organizate în plan naţional şi internaţional. Este
supranumit „fotograful satului românesc”, iar în 2010 a
fost desemnat de către Asociaţia Artiştilor Fotografi din
România drept „Fotograful anului”. Din 2009 şi până
în prezent a organizat numeroase workshop-uri de fotografie în Maramureş, Delta Dunării, Sibiu, Giurgiu, Buzău, Prahova, Braşov, Mureş, Alba, Harghita, Iaşi, Suceava, Timiş, Mehedinţi şi derulează o serie de proiecte
ce vizează Bisericile de lemn din sudul Transilvaniei şi
nordul Olteniei, „Universul copilăriei în satul românesc
contemporan”, dar şi problemele de integrare socială a
rromilor din România – „Pierduţi în (dez)integrare”.
Alexandru PREDA
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