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EDITORIAL

“Un om rațional se adaptează lumii; cel
irațional încearcă să adapteze lumea la el.
De aceea progresul depinde, întotdeauna,
de cei iraționali.” (George B. Shaw)
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Banca...
suspinelor!

Acest scriitor de limbă engleză, George Bernard Shaw,
irlandez la origini, considerat geniu al doilea după William
Shakespeare, a fost un foarte bun analist al vremurilor lui. Șia exprimat convingerile mai în glumă, mai în serios, dar care
erau adevăruri de netăgăduit.
Recitind câte ceva din scrierile sale, am descoperit acea părere consemnată în titlul articolului editorialului din acest număr.
Tot așa descopăr în revista Lumea, revistă la care sunt abonat
de circa patruzeci de ani, un articol despre formarea orașuluistat Singapore.
Mărturisesc că am rămas uluit de modul cum a procedat conducătorul acestui stat, fostă colonie engleză. Nu comentez
nimic. Cred, însă, că citind articolul multora ne va da de gândit.
Categoric, nu se potrivește la noi. Sau poate… poate dacă…
cine mai știe? Noi suntem europeni. Altă religie. Altă filosofie de
viață. Altă... viață! Dar creștini fiind, și noi am avut Sodoma și
Gomora, conform spuselor biblice. Acolo, în Singapore, nu cu
mult timp în urmă, așa a fost. Ca-n Sodoma: droguri, prostituție, pirați și tâlhării. Adică “Legea Junglei”.
Singapore este în Asia, la confluența dintre rase, culturi și
religii diferite. Este un oraș-port. Și-n porturi, așa cum majoritatea dintre noi am aflat (citind romane sau văzând filme),
lumea este... pestriță. Foarte pestriță. Azi, acum, acolo este
orașul în care fiecare locuitor al globului dorește să locuiască!
Orașul este cel mai sigur din lume. Statul este cel mai bine cotat
ca nivel de trai din lume. Deși are o suprafață puțin mai mare
decât Bucureștiul nostru, prestigiul său diplomatic este mult mai
solid. Repet, nu sunt adeptul metodei aplicate de acel militar.
Sunt bun la suflet. Zic eu. Prost de bun. Și ca să fii bun, trebuie, musai, să fii corect. Și vă asigur că mă strădui să fiu așa.
Dacă reușesc, dvs. spuneți. Și dați nota. Pentru corectitudine,
desigur!
Există, însă, o vorbă a aceluiași G. B. Shaw, pe care-l citez din
memorie: Sunt situații în care singurul argument posibil este
bâta. Nu ezita! Așa o fi gândit și militarul viitor conducător singaporez? Sigur, doar știa engleza și l-a citit pe G. B.Shaw.
Concluziile le trage fiecare dintre noi, cei care citim articolul
despre acest oraș-stat...
*****

Singapore - un exemplu de urmat
Statul Singapore a fost înființat în anul 1965, cuprinzând aproape 63 de insule, cu o suprafață totală de
aproape 700 km pătrați (pentru comparație, să spunem
că Bucureștiul, cu Zona Metropolitană, are 900 de km
pătrați!). Insula principală măsoară circa 570 kmp și este
legată cu un pod de uscat.
Când s-a declarat stat independent, în anul 1965,
Singapore a primit de la Marea Britanie, cu titlu de împrumut, suma de 30 de milioane de dolari. În 2010, avea disponibilă pentru investiții suma de 310 miliarde de dolari.
În Singapore nu există: om fără locuință, șomeri, dar
nici pensionari. Nu ai voie pe stradă să scuipi sau, dacă
ai făcut-o, înseamnă că te distrezi și ești amendat cu 100
de dolari; cu cât scuipi mai departe, cu atât amenda
este mai mare.
Când au construit metroul, au prevăzut pentru aceasta o
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Deși s-a dorit ca această imagine, cu antrenorii echipei de fotbal CS Glogovăț 2013, CĂLIN
DEHELEAN (dreapta) și CRISTIAN MAN, să o publicăm în alte circumstanțe (cum ar fi, de
exemplu, victoria în fața echipei Păulișana Păuliș, pe care am așteptat-o în ziua de sâmbătă,
26 septembrie), iată că am avut, din nou, parte de o dezamăgire: fotbaliștii noștri au fost
învinși cu scorul de 4-0, în urma unui joc sub așteptări.
Așteptăm ocazia pentru a le oferi cititorilor ziarului vestea că echipa-fanion a comunei,
care ne reprezintă în “elita” județului Arad, a obținut prima sa victoria în actuala ediție de
campionat. Mingea este, acum, în... terenul jucătorilor de la CS Glogovăț 2013. De aici încolo, ei trebuie doar să ajungă cu ea în apropierea porții adverse!
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