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EDITORIAL

ORA DE IARNĂ ÎN ROMÂNIA !

Seriozitate sau haz de necaz

În ultima duminică a lunii Octombrie, în
România se va trece la ORA OFICIALĂ DE
IARNĂ. Astfel, în noaptea de Sâmbătă, 24
octombrie, spre Duminică, 25 octombrie, ceasurile se vor da ÎNAPOI cu o oră, prin aceasta
ora 4:00 va deveni ora 3:00 (adică vom dormi
mai mult cu o oră!).

Modul meu de a glumi este de a spune
adevărul. Este cea mai amuzantă glumă
din lume (George B. Shaw)
Sudul Europei, Balcanii cu toate popoarele lor, Mediterana
(mare nostrum, la romani), cu toate popoarele ei, cultură,
tradiție, mod de viață și gândire. Ne apropie multe, foarte multe
lucruri, care dacă nu sunt identice, sunt, cel puțin, foarte... asemănătoare! Apoi, religia. Vrem, nu vrem, să recunoaștem că
religiile noastre, deși creștine, ne diferențiază un pic. Un pic
prea mult. Noi ne străduim s-o facem. Nu-i bine. Fiecare dintre
noi credem că a noastră-i mai bună. Capii bisericilor tot
clamează necesitatea unirii tuturor creștinilor. Se roagă pentru
asta. Dar, personal, cred că problema este tot pe pământ. La
capi și la enoriași. Dar mergem înainte.
Astăzi nu neapărat asta am vrut să spun, ci altceva. Munților
Balcani și țărilor balcanice (printre care se numără și România
noastră) și-au cam făcut o mică faimă, cum că sunt mai greu
de guvernat. Poate aerul mediteraneean să fie de vină! Poate
sutele de ani de stăpânire otomană. Poate religia noastră, blândă și îngăduitoare. Poate viața noastră, mereu în calea năvălitorilor. Am fost, mai mereu, un zid de protecție pentru
Centrul și Vestul Europei. Poate și asta... sau chiar asta. Nu
știu.
Dar pentru a ne mai și descreți frunțile, am continuat cu o
selectare a unor texte despre cum este la alții. Sau, dacă vreți,
hazul de necaz al vecinilor noștri. Veți vedea, aici, asemănare,
dar și diferență între noi. Grecul râde și se răzbună pe când
Românul face haz de necaz, cu amărăciune în timp ce Sârbul...
nu iartă! Dar toți sunt trași pe sfoară. DEMOCRATIC. Doar suntem frați democrați sub poala doamnei U.E., nu-i așa? Nui vina celor care plătesc. Cei de jos sunt aceia. Este vina conducătorilor lor.
Am extras un text din revista “Lumea” aceeași care a scris
despre Singapore, în textul publicat numărul trecut al ziarului
nostru.
Este, în acest text, ceva din sufletul grecului, dar și al
românului, al sârbului, al bulgarului. Este redată o
situație de râsu-plânsu, haz de necaz, dar și de
inteligență și - de ce să nu o spun? - răzbunarea exploatatului, căruia mereu i se spune ce să facă!
Acesta este mereu ademenit cu lucruri spoliate, dar nefolositoare. Mereu împrumutat cu camătă și înglodat în datorii, oferindu-i-se, mereu, distracție pe banii împrumutați cu generozitate. Nu i se spune că vine și vremea plății, dar și a dobânzii,
care nu iartă. Oamenii noștri politici se distrează, cheltuie și - la
scadență - demisionează, plecând cu teșchereaua plină și
lăsând pe cei mulți - și trași pe sfoară! - să... plătească! Și cei
mulți și considerați proști, care și-au pierdut încrederea
în toți și în toate... plătesc! Plătesc în felul lor. Grecul din
povestea asta, le plătește cu aceeași monedă. Face ceva pe
demnitatea lor. A acelora cu bani, care își vând nu numai sufletul, ci și demnitatea, pentru Zeul Ban.
Acum, Duneavoastră citiți și... judecați! Cine-i mai fericit?
Grecul cu datorii sau Patronul bogat cu bani? Aș dori să mi se
spună de către Dumneavoastră, cititorii, cine-i mai fericit dintre
cei doi.
Al Dumneavoastră,
Primar IOAN CRIȘAN

Datoria grecilor,
pe înțelesul tuturor
Un cioban își păștea oile pe o pajiște. La un moment dat,
zărește un hotel, își lasă oile și se duce direct înăuntru.
Continuare în pagina 2

LEGĂTURI DE
PRIETENIE, DE
MARE SUCCES !

După ce s-au “duelat” (amical!) la Festivalul Internațional de Folclor «Dobroge, mândră grădină», care a avut loc în Stațiunea Venus și localitățile Mangalia și Albești, la
sfârșitul lunii august, dansatorii de la Ansamblul folcloric “Florile Mureșului Senior” din
Vladimirescu s-au împrietenit “la cataramă” cu cei din Ansamblul folcloric din orașul
Curtici, continuând să țină legătura și după revenirea acasă. Iar ca o dovadă a faptului
că tinerii noștri dansatori au lăsat o impresie plăcută celor din Curtici, Ansamblul
“Florile Mureșului Senior” a fost invitat, duminică, 4 octombrie 2015, la Zilele Orașului
Curtici, pentru a urca pe scena amenajată în acest scop.
Prezentând un program artistic de foarte bună calitate, în noile costume populare (pe
care le puteți admira în imaginea de mai sus, dar și în cele din pagina 2), tinerii noștri
dansatori au lăsat o impresie plăcută spectatorilor prezenți la această manifestare.
În imagine, instructorul-coregraf prof. Petre Răuț și Alexandra Vîrtaci,
împreună cu dansatoarele Loredana Banici și Diana Giurgiu.
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