15 Ianuarie 2016

Domnul Iancu
Colegul nostru, IANCU MARIUS
a plecat dintre noi. Pe neașteptate. A plecat așa cum a trăit.
Discret, cu bun simț, amabil
și iubit de toți. Iubit de
familie, pentru că-și iubea
familia mai mult decât pe
el însuși. Suferea când
cel de lângă el suferea.
Atunci când soarta i-a
fost potrivnică, nu a ezitat să o ia de la capăt, în
altă parte, cu mijloace mai
modeste și cu eforturi mai
mari, pentru el și soție,
cedând din confortul și
bunurile materiale îndestulătoare, numai și numai pentru ca
familia și, în special, copii să se poată realiza ca oameni.
Și s-au realizat. Ți-au răsplătit efortul. Ți-au înțeles
efortul și dorința dumitale și a soției, ca părinți. Cinste
lor. Recunoștința lor ai avut-o și o vei avea pentru totdeauna, domnule Iancu Marius. Ei, copiii și soția, ți-au
fost aproape la despărțire.
Coleg ireproșabil, optimist, încât știai să transmiți
buna-dispoziție tuturor celor din jur. Conștiincios, încât
prin puterea exemplului impuneai conștinciozitatea
celor de lângă tine.
Ai fost un OM, Domnule Iancu Marius.
Dumnezeu să te aibă în pază. Colegii tăi te regretă.
Prea devreme și prea brusc ne-ai părăsit.
Să-ți fie țărâna ușoară!
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Stimați cititori,
Astăzi voi continua să public în paginile ziarului nostru fapte produse în altă parte, pe
Pământ, în special fapte și opinii care ne privesc
și pe noi și țara noastră. Am publicat despre imigranți sau migranți. Am publicat despre orientări
sexuale, tolerate sau chiar încurajate în țări din
Uniunea Europeană, din care și România face
parte.
Astăzi, voi reproduce un articol al unui mare,
foarte mare, om de stat. Este fost președinte al
Franței în urmă cu 50 (cincizeci) de ani. Dacă aș
fi făcut o glumă și spuneam că a fost scris ieri,
mulți m-ar fi crezut. Este atât de actual valabil.
Și acum, ce a spus generalul Charles De
Gaulle, când a acordat Algeriei, colonie franceză
pe atunci, Independența și nu a vrut să o integreze în Franța: E foarte bine că există
francezi galbeni, negrii sau tuciurii. Arată
că Franța este deschisă tuturor raselor și
are o vocație universală. Dar condiția este
ca ei să rămână o mică minoritate. Dacă
nu, Franța nu va mai fi... Franța. Suntem,
totuși, înainte de toate, un popor
European, de rasă albă, de cultură grecolatină și de religie creștină. Să nu veniți să
povestiți basme (se adresează celor care doreau integrarea musulmanilor algerieni, n.r.)!
Musulmanii? V-ați dus să-i vedeți? I-ați
privit cu turbanele și djelaba-urile lor?
Vedeți bine că nu sunt francezi. Cei care
propovăduiesc integrarea, au un creier de
colibri, chiar dacă sunt foarte savanți.
Încercați să integrați uleiul și oțetul, agi-

tați sticla și după o vreme se vor separa
din nou. Arabii sunt arabi. Francezii sunt
francezi. Credeți că populația Franței va
putea absorbi 10 milioane de musulmani,
care mâine vor fi 20, iar poimâine vor fi 40
de milioane? Dacă noi facem integrarea
Franței cu Algeria, dacă toți arabii și
berberii vor fi considerați francezi, cum îi
vom împiedica noi să vină în Franța continentală, unde nivelul vieții este mult mai
elevat și traiul mai ușor? Satul în care mam născut eu nu se va mai numi
Colombey-Două Biserici, ci ColombeyDouă Moschei.
Ca de fiecare dată, vă rog să citiți. Opiniile vă
aparțin. Învățămintele (dacă le considerăm
bune) să le folosim când trebuie. Privind la ce sentâmplă în Franța de astăzi.... Și nu au venit toți
odată. Ci pe rând. Au venit așa unii migranți
fugiți din calea războiului, unii fiind refugiați de
pe front, iar alții ca mână de lucru ieftină.
Astăzi, sunt peste zece milioane!
Am optat pentru reproducerea acestui text,
pentru că am fost încunoștiințat că prin comună
se adună semnături pentru schimbarea unui articol din Constituția României. Articolul se referă la
familie și definiția acesteia. Inițiativa aparține
Bisericii Ortodoxe Române.
Stimați creștini, care adunați semnături, să nu
uitați să treceți pe la Primărie. Primarul semnează și este de acord cu propunerea.
IOAN CRIȘAN,
primar

La final de an 2015,

Dansatorii din Ansamblul folcloric “Florile Mureșului Senior”
din Vladimirescu i-au colindat pe angajații Primăriei

Se spune că “între două nu te plouă...”, dar lui Alin Toderici
sigur i-a fost bine la brațul solistelor Andrada Dinga
(în stânga) și Roberta Selagea, cu care a deschis calea
dansatorilor Ansamblului folcloric “Florile Mureșului
Senior”, în ziua de 23 decembrie 2015, când au colindat
la Primăria comunei Vladimirescu

După programul de colinde și dansuri, angajații instituției, împreună cu primarul Ioan
Crișan, au dansat cu tinerii din Ansamblul folcloric “Florile Mureșului Senior”
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