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70 de ani de la „Rusaliile negre” - Foºtii deþinuþi politic,
deportaþi în Bãrãgan, au fost pomeniþi la Severin
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Lucrãri de reabilitare
între Calea Cerneþiului

ºi Bulevardul
Tudor Vladimirescu

RAMONA CUPÃ: „Sprijin proiectele de
dezvoltare propuse de ION ANUÞA,

candidatul PMP la funcþia de primar al
comunei Obârºia de Câmp!”

Cine va achita nota de platã
de 126 de miliarde de euro?

Altfel, nimeni nu îºi poate explica cum o þarã care în 1990 nu mai avea
nicio datorie cãtre bãncile externe ºi cãtre alte state ºi care mai avea
câteva miliarde de dolari sub formã de creanþe a eºuat lamentabil. Nu
mai are aproape niciun fel de resurse în proprietate, ºi-a vândut aproape
toate bunurile de valoare, are o datorie publicã de 126 de miliarde de
euro, are o clasã politicã penibilã pe plan extern. Este lametabilã la aproape
toate capitolele. Aproape toþi cei mai buni cetãþeni au plecat din þarã.
Toatã resursa umanã de valoare este peste hotare. Au mai rãmas bunici
ºi câteva milioane care sunt prea bãtrâni ºi prea slabi ºi prea deziluzionaþi.
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Dacã intenþionaþi sã plecaþi
spre Orºova, Timiºoara sau Clisura
Dunãrii înarmaþi-vã cu multã
rãbdare! Pentru cã aveþi nevoie de
o orã sã parcurgeþi distanþa de  25
de kilometrii între Turnu Severin ºi
Orºova. Circulaþie barã la barã,
accidente, blocaje, turiºti nervoºi,
ºi  doi lucrãtori  ai Direcþiei
Regionale de Drumuri ºi Poduri
Craiova care  dirijeazã plictisiþi
traficul. Se întâmplã pe cel mai
important drum din Mehedinþi,
European 70, între  Drobeta Turnu
Severin ºi Orºova în zona
viaductului Oreva. Nu este ceva
nou. Se întâmplã de peste 6 ani,
anual, ca un fãcut în perioada
vacanþelor ºi concediilor de odihnã
ale românilor.  Mai mult, totul se
întâmplã în timp ce doar în urmã
cu un an  guvernanþii actuali
criticau impotenþa managerilã ºi
administrativã  a vechii guvernãri.
Cozile infernale se formeazã la
semafoarele instalate de drumarii
care lucreazã la rosturile de dilataþie

Guvern nou, metehne vechi! (2)

ale podului de pe viaductul Oreva,
în special la fiecare sfârºit de
sãptãmânã. Administratorul acestei
porþiuni de drum naþional care
traverseazã judeþul prin defileul
Dunãrii este Compania Naþionalã
de Administrare a Infrastructurii
Rutiere prin Direcþia Regionalã de
Drumuri ºi Poduri Craiova
subordonatã Guvernului României.
Companii care primesc bani mulþi
de la noi, plãtitori de taxã pe prostie.
ªi atunci realizezi cã managerii
roºii de ieri sunt managerii galbeni
de azi ºi cã degeaba s-a schimbat
o guvernare cu alta pentru cã
metehnele au rãmas aceleaºi ºi
nimic nu se va schimba nici în
viitor.  Iar dacã vã aºteptaþi la o
reacþie, la o soluþie sau la puþinã
empatie socialã din partea
autoritãþilor locale, rãmâneþi doar
cu speranþa. Pentru cã ei,
politicienii sunt la fel cum sunt ºi
drumurile noastre. Iar un om politic
valoreazã cât promisiunile lui.

 Valeriu PERA

Discutam zilele trecute cu un
grup de vizitatori veniþi din Ploieºti.
Ne aflam în scurta vacanþã de
Sînziene când foarte mulþi au profitat
de ocazia celor trei zile libere ºi au
purces în mici cãlãtorii.
   Aºa se face cã prin forþa
împrejurãrilor m-am nimerit la
Cetatea Medievalã, primind cîteva
grupuri de turiºti. Ca în fiecare an,
sunt foarte mulþi turiºti strãini care
ne viziteazã oraºul, în special
grupuri semnificative din Ungaria.
Nu ºtiu cum se face dar mulþi
turiºti din þara vecinã vin în fiecare
an la noi. Cei mai mulþi erau însã
din þarã, din Galaþi, Bucureºti,
Ploieºti, dupã cum spuneam.
   Dincolo de faptul cã toatã lumea
era bucuroasã cã am ieºit cu bine
din sumbra erã covid, ºi suntem gata

Semne bune, estivale
sã revenim la vechea normalitate, un
fapt absolut îmbucurãtor pentru noi
este acela cã foarte mulþi vizitatori,
turiºti, priveau cu admiraþie
Severinul, Dunãrea, zona Cazanelor,
zona de munte.
   În ochii celor ce trec pe aici totul e
de admirat, lucruri ºi locuri pe lângã
care noi trecem zilnic cu dezinteresul
natural al celui obiºnuit cu situaþia.
   Am trait, recunosc, un sentiment de
mândrie localã foarte plãcut
observându-le reacþiile ºi ascultându-
le expresiile de încântare.
   Facebook -ul s-a încãrcat repede
cu mii de fotografii reprezentând
Cetatea, Dunãrea, insula ªimian.
Chiar ºi trecerea unui tren de marfã
a stârnit amuzament ºi încântare. Au
fost, în fiecare an, poate cu excepþia
celui trecut când totul a îngheþat, zeci
de mii de turiºti, zeci de mii de
oameni care au plecat cu o impresie
bunã despre aceste locuri.
   Ca sã vã dau un singur exemplu,
am întâlnit un grup mic care întreba
cum pot ajunge la Eibenthal, ºtiind
cã locul e minunat ºi cã se mãnâncã
foarte bine la un celebru restaurant
local. A fost o plãcere sã-i îndrumãm
spre mica localitate mehedinþeanã.
Cu siguranþã ar trebui ca în anii  ce
vin sã creºtem infrastructura
turisticã, sã aducem pe harta turisticã
noi evenimente (cum ar fi
festivalurile; noi avem deja cel puþin
douã de impact national, festivalul
daco-roman Drubeta ºi festivalul
Medieval la începutul toamnei) ºi noi
obiective de interes.
   Putem deveni o zonã foarte
atractivã pentru turiºti, în sezonul
estival, dar nu numai, cu beneficii
morale ºi financiare considerabile.
Avem toate motivele sã privim cu
încredere în viitorul apropiat, semne
bune ºi încurajatoare existã.
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Primãria municipiului Drobeta Turnu Severin
continuã investiþiile în infrastructura rutierã a oraºului
ºi reabiliteazã tronsonul de legãturã dintre Calea
Cerneþiului ºi Bulevardul Tudor Vladimirescu, în zona
fostelor fabrici de lapte ºi pâine.
   “Refacem cãile de acces, asfaltãm ºi modernizãm o
parte din Parcul Gãrzilor Patriotice, astfel încât terenul
sã fie pregãtit în cazul în care, în viitor, cineva va reuºi
sã reporneascã activitatea celor douã fabrici, cândva
emblematice pentru economia oraºului. Este o
investiþie realizatã pe fonduri europene ºi se ridicã la
aproximativ 11 milioane lei. Era necesar sã intervenim
ºi în aceastã zonã, tronsonul nefiind reabilitat niciodatã
în ultimii 30 de ani”, a declarat Marius Screciu,
primarul municipiului Drobeta Turnu Severin.

Lucrãri de reabilitare între Calea Cerneþiului ºi Bulevardul Tudor Vladimirescu

Un sobor de preoþi în frunte
cu Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei, a
oficiat slujba parastasului pentru
sufletele tuturor mehedinþenilor ce s-
au mutat la Domnul ºi au trecut prin
grele încercãri în timpul deportãrilor
ºi strãmutãrilor de amploare  în
Câmpia Bãrãganului.
   La monumentul din parcul Dragalina,
membri ai asociaþiei au înãlþat timp de
câteva minute, împreunã cu preoþii,
rugãciuneîn memoria celor apropiaþi
ai lor care au pierit în timpul
regimului comunist fãrã sã fi avut vreo
vinã ºi au depus jerbe de flori.
   Dupã slujba parastasului, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a pus la inimile celor
prezenþi un cuvânt de aducere aminte
de înaintaºii noºtri ce au fost deportaþi
acum 70 de ani. Preasfinþia Sa a amintit
ºi de elitele acestui judeþ, oameni de
culturã, precum ºi preoþi ºi profesori ce

70 de ani de la „Rusaliile negre” - Foºtii deþinuþi politic,
deportaþi în Bãrãgan, au fost pomeniþi la Severin

au avut de suferit în urma
ruperii Iugoslaviei din blocul
comunist.
   Doamna Ileana Mateescu,
preºedintele Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici ºi
Deportaþi în Bãrãgan, le-a
vorbit celor prezenþi despre
acele momente de grea
suferinþã ce s-au întâmplat
în noaptea de Rusalii, 18
iunie 1951, ºi în zilele ce
au urmat, despre greutãþile
întâmpinate de cei deportaþi
de când au fost luaþi, fãrã
voia lor din casele lor, la
care cu multã muncã au trudit, ºi duºi
în câmpia Bãrãganului ºi lãsaþi sub
cerul liber.
   Deportãrile în Bãrãgan au fost o
acþiune de amploare întreprinsã de
regimul comunist din România, cu
scopul de a reloca forþat populaþia

care locuia pe o razã de aproximativ
25 km de graniþa cu Iugoslavia, din
judeþele Timiº, Caraº-Severin ºi
Mehedinþi în Câmpia Bãrãganului.
   Ziua de 18 iunie 1951 reprezintã
pentru istoria poporului nostru o zi
de mare tristeþe ºi durere pentru sute

ºi mii de români ºi aºa va rãmâne în
veci. A fost o zi neagrã a deportãrilor,
întrucât suferinþa înduratã atunci ºi în
anii ce-au urmat nu va putea fi uitatã
niciodatã de întreg poporul român.
   În Bãrãgan aceºti oameni nu au uitat
nicio clipã cine sunt ºi nici de unde
au fost smulºi cu forþa, purtându-ºi
cu demnitate cãtuºele deportãrii ºi
credinþa în Dumnezeu. Acum 70 de
ani cei mai buni gospodari, floarea
intelectualitãþii au fost lãsaþi în stepa
Bãrãganului, sub cerul liber, fãrã
agoniseala strânsã de o viaþã.
   Experienþa amarã ºi plinã de suferinþã
este încã vie în sufletele celor care au
trãit-o. E o datorie a noastrã de a reface
simbolic solidaritatea unei comunitãþi,
unite în primul rând prin amintire dar
ºi prin faptul cã în situaþiile tragice pe
care le-au traversat mobilizarea în faþa
greului ºi ajutorul celorlalþi au fost
condiþii ale supravieþuirii.

Pr. Marian Alin Giginã

În zilele de joi ºi vineri (24 - 25 iunie), judeþul
nostru se va afla sub incidenþa avertizãrii
meteorologice COD PORTOCALIU, ce vizeazã caniculã
ºi disconfort termic accentuat.
   Sunt prognozate temperaturi ce vor atinge valori
maxime, cuprinse între 37 ºi 39 de grade, iar cele
nocturne nu vor coborî sub 20…22 de grade.
   De asemenea, pânã în aceastã searã, la ora 22.00,
judeþul Mehedinþi se aflã sub atenþionare
meteorologicã Cod Galben, ce vizeazã caniculã,
disconfort termic ridicat ºi  instabilitate atmosfericã
temporar accentuatã, conform informãrii transmise de
cãtre Administraþia Naþionalã de Meteorologie.
   În perioadele caniculare, facem apel la cetãþeni sã evite
aglomeraþia, expunerea la soare ºi efortul fizic intens.
   Totodatã, aceºtia trebuie sã se hidrateze corespunzãtor,
consumând circa 1,5-2 litri de lichide pe zi,  evitând
bãuturile alcoolice ºi pe cele care conþin cofeinã.

Judeþul Mehedinþi sub COD PORTOCALIU de caniculã
   Pentru siguranþa lor, cetãþenii sunt sfãtuiþi sã poarte
haine lejere, subþiri, din bumbac, deschise la culoare,
pãlãrii ºi ochelari de soare.
   O atenþie deosebitã trebuie acordatã ºi copiilor, care
nu trebuie lãsaþi singuri în autoturisme expuse la soare.
   Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulãri
de apã, recomandãm populaþiei sã ia mãsuri pentru
curãþarea ºanþurilor ºi rigolelor de scurgere pentru
facilitarea evacuãrii normale a apelor pluviale.
   În situaþia manifestãrii vântului puternic, recomandãm
cetãþenilor sã evite deplasãrile ºi sã se adãposteascã în
locuinþe sau alte spaþii închise care le asigurã protecþia.
   Informaþii despre modul de comportare în cazul
producerii unor situaþii de urgenþã sau alte date utile
pot fi obþinute prin accesarea portalului fiipregatit.ro
sau prin intermediul aplicaþiei DSU, care poate fi
descãrcatã gratuit din Google Play Store ºi AppStore.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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În Duminica Rusaliilor,
Cincizecimii sau Pogorârii
Sfântului Duh, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei a sãvârºit Sfânta Liturghie
Arhiereascã la Mãnãstirea Cerneþi.
   Ambianþa duhovniceascã ºi
comuniunea euharisticã de la
Sfânta Liturghie au fost întregite
prin participarea unui ales sobor de
preoþi ºi diaconi, coliturghisitori cu
Pãrintele Episcop, precum ºi de
mulþimea credincioºilor.
   Rãspunsurile liturgice au fost date
de protopsalþi ai Catedralei Episcopale
din Drobeta Turnu Severin.
   În cuvântul de învãþãturã de la
finalul Sfintei Liturghii Pãrintele
Episcop Nicodim a pus la inimile
celor prezenþi cuvânt de învãþãturã
tâlcuind Apostolul ce s-a citit la
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie,
vorbind despre Pogorârea Sfântului
Duh peste Sfinþii Ucenici ºi Apostoli
la cincizeci de zile dupã Învierea
Domnului ºi succesiunea Apostolicã
ce transmite Harul Sfântului Duh de

Mãnãstirea Cerneþi ºi-a serbat cu anticipaþie hramul
la Apostoli ºi pânã astãzi prin
episcopi, preoþi ºi diaconi.
Vechea vatrã monahalã de la
Cerneþi este aºezatã în imediata
apropiere a municipiului Drobeta-
Turnu Severin. Pentru cã este o
mãnãstire de maici, cu prilejul
târnosirii din 24 august 2008,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
a rânduit pentru mãnãstirea de aici
ºi un al doilea hram, „Sfânta
Cuvioasã Anastasia Romana“,
pomenitã în fiecare an la 29
octombrie.
   Mãnãstirea a fost ziditã în anul
1662 de Grigore Ghica voievod ºi
este cunoscutã în istorie ºi ca
aºezãmânt episcopal, atestatã ca
aºezare monahalã de cãlugãri, iar
ca ultim monah vieþuitor este
pomenit protosinghelul Ghenadie,
plecat la Domnul în anul 1837.
   Biserica fortificatã are un turn
clopotniþã masiv ºi înalt, ziduri
groase ºi ferestre de tragere
înguste, permiþând apãrarea din

În perioada 20-23 iunie
2021, în localitatea Niº din Serbia
s-a desfãºurat cea de-a ºaptea ediþie
a Festivalului Internaþional de muzicã
bisericeascã „Edict Muzical”.
   Festivalul a fost organizat la
nivelul Eparhiei din Niº, la iniþiativa
Formaþiei corale „Branko”, cu
sprijinul Ministerului Culturii din
Serbia ºi cu contribuþia a numeroºi
sponsori. Reprezentaþiile corurilor
au avut loc în Catedrala Episcopalã
„Sfânta Treime” din Niº.
   Moto-ul acestui ºir de spectacole
a fost estras din cuvintele
psalmistului David: „Toatã suflarea
sã laude pe Domnul” aºa cum se

Corul Kinonia a participat la Festivalul Internaþional
„Edict Muzical” de la Niº-Serbia

interior. Slujbele în biserica
mãnãstirii au fost oficiate o bunã
parte de timp de preotul paroh din
satul Cerneþi, iar din anul 1970
mãnãstirea a fost trecutã în
patrimoniul Muzeului „Porþile de
Fier“, moment în care toate
obiectele de cult au fost asimilate
în depozitul muzeului, loc în care
se pot vedea ºi astãzi.
   În data de 5 iunie 2021, la
Mãnãstirea Cerneþi a fost sfinþit un
cenotaf în memoria eroului naþional

Tudor Vladimirescu, cenotaf ce a
fost ridicat de Episcopia Severinului
ºi Strehaiei la împlinirea a 200 de
ani de la Revoluþia lui Tudor
Vladimirescu din 1821.
   Pogorârea Duhului Sfânt (numitã
ºi Rusaliile) este unul din praznicele
împãrãteºti ale Bisericii Ortodoxe;
este sãrbãtoritã la cincizeci de zile
dupã Sfintele Paºti (de aceea cãzând
întotdeauna într-o Duminicã).
   Biserica Ortodoxã vede
Pogorârea Duhului Sfânt ca
împlinirea misiunii de
propovãduire a Mântuitorului Iisus
Hristos ºi începutul erei mesianice
a Împãrãþiei lui Dumnezeu,
prezentã în mod mistic în Bisericã.
În mod tradiþional este consideratã
începutul Bisericii, una Sfântã,
Soborniceascã ºi Apostoleascã.
   Pe lângã prãznuirea venirii
Duhului Sfânt, se sãrbãtoreºte în
aceastã zi ºi revelarea Sfintei Treimi,
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. Cântãrile
bisericeºti slãvesc ultimul act al
auto-revelãrii lui Dumnezeu cãtre
lumea creaþiei Sale.
   Pentru creºtinii ortodocºi,
sãrbãtoarea Rusaliilor nu este doar
o amintire a unui eveniment istoric.
Ea este o sãrbãtoare a apartenenþei
credincioºilor la Bisericã. Ei au trãit
Pogorârea Duhului Sfânt ºi au primit
“pecetea darului Sfântului Duh” prin
taina ungerii cu Sfântul Mir.
   În Episcopia Severinului ºi
Strehaiei trei Mãnãstiri au hramul
Sfânta Treime: Mãnãstirea Cerneþi,
Mãnãstirea Strehaia ºi Mãnãstirea
Mraconia. În ziua prãznuirii Sfintei
Treimi Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
se va afla la hramul Mãnãstirii
Strehaia.

Pr. Marian-Alin Giginã

menþioneazã pe pagina oficialã de
Facebook a corului organizator. La
acest Festival au participat 16
coruri din diferite þãri ale lumii.
Printre þãrile participante s-au
numãrat Statele Unite ale Americii,
Serbia, Albania, Bulgaria, Georgia,
Ucraina ºi România.
   România a fost reprezentatã de corul
Kinonia al Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, condus de pãrintele dirijor
Iulian Pruiu, secretarul eparhial al
Episcopiei Mehedinþene. Corul
Kinonia a abordat un repertoriu variat
de cântece corale româneºti
armonizate, dar ºi cântãri armonizate
ce se cântã în cadrul Sfintei Liturghii.

Dintre piesele abordate de corul
mehedinþean amintim „Toatã suflarea
sã laude pe Domnul” aranjament
muzical pe 4 voci de profesor
Alexandru Racu, „ªi era la ora a ºasea”
armonizat de Gheorghe Mandicevschi,
„Miluieºte-mã Dumnezeule”
armonizat de Gheorghe Cucu,
„Înnoieºte-te Noule Ierusalime” de
Gheorghe Muzicescu ºi Nicolae
Lungu precum ºi altele.
   În fiecare searã a Festivalului au
evoluat câte patru coruri din diferite
þãri. Festivalul a fost deschis de cãtre
formaþia coralã Branko în calitate de
gazde. Festivalul s-a desfãºurat pe
parcursul a patru seri, corul Kinonia
al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
susþinând programul de cântece
armonizate româneºti în cea de-a
treia searã a festivalului, marþi 22
iunie 2021. Festivalul a fost transmis
în direct pe canalul de YouTube al
formaþiei corale Branko,
organizatorii festivalului, ºi a fost
preluat ºi de paginile oficiale de
facebook Episcopia Severinului,
Radio Lumina ºi Corul Kinonia.

Pr. Marian-Alin Giginã



actualitateOBIECTIV mehedinþean 24 - 30.06.2021 pag. 5

Pe data de 27 iunie 2021, la
Obârºia de Câmp vor avea loc
alegeri parþiale pentru funcþia de
primar al comunei. Partidul
Miºcarea Popularã propune un
candidat de forþã, un om care
întreaga sa viaþã a apãrat legea ºi a
menþinut ordinea: ION ANUÞA! Fost

 Romeo Crîºmaru

RAMONA CUPÃ: „Sprijin proiectele de dezvoltare propuse de ION ANUÞA,
candidatul PMP la funcþia de primar al comunei Obârºia de Câmp!”

poliþist, ION ANUÞA are 51 de ani
ºi propune pentru Obârºia de Câmp
trei linii directoare fundamentale:
LEGE, DEZVOLTARE, BUNÃSTARE!
   Echipa PMP Mehedinþi s-a aflat
în campanie electoralã, alãturi de
candidatul PMP pentru funcþia de
primar al comunei Obârºia de

Câmp, ION ANUÞA, în satul
IZIMªA. „Le-am prezentat
locuitorilor din IZIMªA, obiectivele
noastre ºi proiectele candidatului
PMP. Avem încredere în ION
ANUÞA ºi suntem convinºi cã va
câºtiga încrederea locuitorilor din
comuna Obârºia de Câmp. Credem

în programul candidatului
nostru, bazat pe LEGE,
BUNÃSTARE, DEZVOLTARE! Îi
doresc succes domnului ION
ANUÞA, îl  asigur de tot

sprijinul conducerii Organizaþiei
PMP Mehedinþi,  în cursa
electoralã! În calitate de
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, voi sprijini
proiectele de dezvoltare propuse
de domnul ION ANUÞA!”, a
declarat preºedintele PMP
Mehedinþi ºi vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Ramona Cupã.
   „Locuitorilor din Obârºia de
Câmp li s-a oferit o nouã ºansã
de a-ºi alege primarul. Aceste
oportunitãþi apar foarte rar, dar
dacã, dupã mai puþin de un an

de la alegerile locale ai ºansa de a
alege din nou, aceastã ºansã
trebuie exploatatã la maxim! Am
încredere în candidatul nostru ºi
dorinþa lui de schimbare ºi îi chem
pe locuitorii comunei Obârºia de
Câmp sã vinã duminicã la vot ºi sã
aleagã ION ANUÞA, candidatul
PMP!”, a precizat vicepreºedintele
regional al PMP, Ion Cupã, prezent
ºi el în campanie în comuna care
organizeazã duminicã alegeri
parþiale.
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Rusia a fost destul de reticentã
la a reacþiona, a se alinia la recomandãrile
OMS privind regulile ºi modalitãþile de
protecþie împotriva SARS-Cov2. Mai
mult, ºi-a fabricat propriul antivirus, dând
astfel cu tifla marilor corporaþii
farmaceutice, practic refuzând sã le vâre
bani în buzunarele lor nesãþioase pentru
un produs pe care ºi l-a fabricat singurã,
prin specialiºtii sãi, reþeta lui nefiind una
chiar atât de imposibil de întocmit, apoi
de pus în linia de producþie! Bravo, am
zis, atunci, dar...
   Dupã întâlnirea Biden-Putin de la
început acestei luni, în cadrul reuniunii
G-7 de la Bruxelles ºi alte locuri din
Occidentul european, dintr-o datã, Rusia
mãri ritmul vaccinãrilor, introduse brusc
Pfizer ºi Astra Zeneka pe piaþa sa anti-
Covid ºi începu o propagandã destul de
susþinutã ºi vocalã comparativ cu
perioada de dinainte privind vaccinarea
populaþiei, chiar instituind obligativitatea
acesteia sub sancþiunea cu demiterea din
serviciu a unor categorii de salariaþi care
nu se vor vaccina!
  Cum de a fost posibilã o astfel de
reorientare a guvernãrii Putin în privinþa
aceasta? Nu avem un rãspuns clar,
desigur, putem doar sã intuim o
înþelegere la nivel înalt Biden-Putin prin
care Rusia a cãpãtat unele avantaje
economice, probabil, iar Biden, pe
partea cealaltã, a ieºit avantajat în
privinþa susþinerii campaniilor de
vaccinare, cu vânzãrile aferente de
vaccinuri produse în America. Posibil
ºi alte avantaje reciproce, despre care
nu vom afla decât, în cel mai bun caz,
peste cincizeci de ani, când se vor
declasifica din TOP SECRET în
documente publice aceste acorduri.
   În felul acesta, omenirea fu din nou
negociatã la masa “marilor stãpâni”,
sãnãtatea noastrã, a celor mulþi este
neglijatã, este scoasã la mezat ca o
marfã de târg, nesemnificativã decât ca
obiect de schimb!
   Din aceastã perspectivã a morþii cu
care suntem mereu nu doar ameninþaþi,
terorizaþi, negociaþi, ci ºi scoºi din
ecuaþia existenþei libere, iatã ce spune
ultimul raport VAERS (Vaccine Advers
Event Repoting System), Serviciu al
Departamentului de Stat SUA  pentru
Alimente ºi Medicamente - în traducere
liberã - din cadrul Ministerului Sãnãtãþii,
care reprezintã principalul sistem
finanþat de guvern de raportare a

Cifrele dezastrului vaccinãrilor

În perioada 16-19 iunie 2021, reprezentanþi ai secþiei
Arheologie-Istorie din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
au participat la acþiuni culturale organizate în localitatea Ruse,
Bulgaria, de cãtre Universitatea Tehnicã “Anghel Kanchev”, Muzeul
Regional Ruse ºi Municipalitatea Ruse.
   Evenimentul organizat de Universitatea din Ruse, lider al Proiectului
RO-BG-499-LIVE, în care Muzeul Regiunii Porþilor de Fier este partener,
a avut ca scop prezentarea unor aplicaþii tehnologice de informare ºi
comunicare în vederea digitalizãrii, vizualizãrii ºi promovãrii
patrimoniului cultural. Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a participat în
cadrul acestui eveniment cu prezentarea reconstituirii virtuale 3D a
amfiteatrului roman de la Drobeta, susþinutã de dr. Marin Neagoe.
   Un alt eveniment a fost cel organizat de Muzeul Regional Ruse,
conferinþa ºtiinþificã Ivanovo-Cherven-Târnovo “Moºtenirea Evului
Mediu”, dedicat împlinirii a 800 de ani de la ctitorirea Mãnãstirii
Sf. Arhanghel Mihail (Ivanovo - Bulgaria). Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier a fost reprezentat de dr. Marin Neagoe, care a susþinut
comunicarea cu tema: “Arhitectura de apãrare a Cetãþii Severinului
în secolele al XIII-XV-lea”.

La evenimentul dedicat promovãrii atracþiilor turistice,
“Weekend tourism”, organizat de Municipalitatea Ruse, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier a fost reprezentat de ºeful secþiei
Arheologie-Istorie, Oana Neagoe, beneficiind de un stand pentru
distribuirea materialelor promoþionale ale secþiilor muzeului.
   Cu acest prilej, a fost prezentat un clip promotional al muzeului
ºi parcului arheologic Drobeta, precum ºi reconstituirea virtualã a
amfiteatrului roman prin intermediul unor ochelari VR.

reacþiilor adverse la vaccinuri. Astfel, la
mijlocul acestei luni, raportul dat
publicitãþii arãta cã în perioada 14
decembrie 2020 - 11 iunie 2021 au fost
raporate cãtre VAERS un numãr de
358.379 evenimente adverse, inclusiv
5.993 decese, respectiv, o creºtere cu
105 decese mai mult decât sãptãmâna
precedentã. La capitolul vãtãmãri grave
cauzate de vaccinuri, s-a raportat cifra
de 29.871, cu o creºtere de 1.430 faþã
de sãptãmâna trecutã.
   Cifrele sunt, în continuare, îngrozitoare,
noi redãm aici doar câteva mai elocvente
în ceea ce priveºte pericolul acestor
vaccinuri asupra sãnãtãþii, în general, a
oamenilor, asta, în oglindã cu negocierile
de tip G-7, unde populaþia planetei este
cantitate, o marfã oarecare, compatibilã
cu tranzacþionãri fãrã nicio remuºcare, fãrã
scrupule: din decesele raportate pânã la
11 iunie în SUA, 5.993, adicã, 23% au
survenit în termen de 48 de ore de la
vaccinare, 16% în termen de 24 de ore,
iar 38% au fost înregistrate la persoane
care s-au îmbolnãvit în 48 de ore de la
vaccinare.
   Care a fost ordinul de mãrime al
dozelor anti-Covid administrate
americanilor pânã la 11 iunie? Ne spune
raportul: 306,5 milioane, din care 128
milioane ModeRNA, 167 milioane
Pfizer, 11 milioane Johnson&Johnson.
   Dintre decesele înregistrate din cauza
vaccinurilor, 17 au fost în rândul
copiilor cu vârste între 12-17 ani.
Rãmânând la aceastã categorie de vârstã,
sã mai consemnãm ºi cele 974  de
raportãri de anafilaxie, atribuite în
procente diferite, dar majoritar
vaccinului Pfizer, apoi 109 cazuri de
miocarditã ºi pericaditã (inflamaþie a
inimii) ºi 24 de cazuri de coagulare a
sângelui, toate înregistrate în dreptul
aceluiaºi Pfizer.
   Contradictoriu, nu-i aºa? Biden susþine
vaccinarea, o “negociazã”, zicem noi, cu
alþi capi de state, iar Departamentele sale
raporteazã cifre dezastruoase privind
vaccinarea? Da, dar aici, poate trebuie
vãzut cinismul, cãlcatul în picioare al
specialistului, care nu conteazã, poate
sã... latre cât vrea, comanda de
distrugere este la ei, la granzii omenirii,
acei “bolnavi care ne conduc”, cum
spunea un titlu de carte, mai demult, care
ne supun la experimente ºi ne distrug
viitorul, al nostru ºi al speciei umane...

C. OVIDIU

Promovarea culturalã a patrimoniului
roman ºi medieval de la Drobeta

 Biroul de presã

Promovarea turisticã a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
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HalânGARGARA (II)  URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

   Vorbeam în numãrul trecut de proiectul
megalomanic al domnului Gabriel Comãnescu
privitor la Halânga, unde va creºte ºi va înflori
o mândrã investiþie liberalã cum n-a vãzut
Mehedinþiul nici în cele mai frumoase vise
ale pesedeului. Deci, pe locul distrus de
pesediºti se va face o centralã pe gaz în ciclu
combinat cu tehnologie Siemens, un parc
fotovoltaic, o fabricã de hidrogen ºi foarte
multe sere hidroponice(foto). Panourile
fotovoltaice produc energie electricã, care
este folositã pentru obþinerea de hidrogen
verde, prin electrolizã. Hidrogenul este
introdus, alãturi de gazul adus de Romgaz,
în centrala pe gaze pentru a fi ars ºi a se
obþine energie electricã. Emisiile de CO2 ale
centralei, rezultate din arderea gazului, sunt captate
ºi folosite într-un ansamblu de sere hidroponice,
pentru creºterea plantelor – legume ºi unele fructe.
Cea mai futuristã idee este cea a captãrii carbonului
ºi folosirii lui în acele sere hidroponice.

Ce sunt serele hidroponice ºi cu  CE se
„mãnâncã” ele?

   Hidroponica este o metodã unicã de cultivare a
plantelor, care are avantajele ºi dezavantajele sale.
Cunoscând nuanþele ºi aderenþa la tehnologie vã
permite sã acceleraþi procesul de obþinere a unei
culturi de legume ºi verdeaþã.
   O diferenþã importantã în hidroponie este
posibilitatea udãrii plantelor cu substanþe utile
(potasiu, zinc, calciu, sulf, magneziu, fier, fosfor, azot,
etc.). Ca substrat sunt folosite cauciuc spumant,
lut expandat ºi alte materiale similare.
   Aplicarea hidroponiei în serã este sigurã în
comparaþie cu metodele tradiþionale ºi se ating
urmãtoarele obiective:
- randamente crescute, plantele sunt întãrite
datoritã conþinutului crescut de substanþe
nutritive ºi fluxului lor accelerat spre rãdãcini;
- nu este nevoie de udare regulatã, la fiecare 2-
3 zile trebuie adãugatã o soluþie în recipient;
- rãdãcinile sunt umezite în mod constant ºi nu
prezintã deficit de oxigen, aºa cum se întâmplã de
multe ori atunci când plantele sunt plantate în sol;
- rata morbiditãþii scade, la fel ºi limitarea
numãrului de dãunãtori; nu trebuie sã utilizeze
produse chimice pentru controlul acestora;
- în plante nu se acumuleazã nitraþi ºi metale
grele, întotdeauna prezente pe pãmânt.
   Plantele potrivite pentru cultivarea hidroponicã
sunt: castraveþi, roºii, fasole, cãpºuni, pãtrunjel,
þelinã, busuioc, rozmarin, salatã, mentã ºi altele. Prin
metoda de alimentare cu apã, existã trei tipuri de
bazã de sisteme: aeroponã, picurare ºi inundaþii
periodice. Practic, planta este plantatã într-un vas
interior umplut cu un substrat, care utilizeazã granule
de argilã cu dimensiuni de 2-16 mm. În recipientul
intern este plasat un dispozitiv care fixeazã nivelul
lichidului din recipient. Oala exterioarã trebuie sã fie

sigilatã, frumoasã ºi fiabilã, din ceramicã, metal,
plastic sau lemn. Fiecare etapã de dezvoltare a

instalaþiei trebuie sã respecte un anumit nivel de
conductivitate, care, de asemenea, trebuie mãsurat.
Amestecul final trebuie depozitat într-un loc întunecat.
   Metoda hidroponicã permite plantelor în
creºtere sã se dezvolte într-o soluþie apoasã fãrã
aplicare a solului. Serele hidroponice sunt potrivite
pentru cultivarea unei game largi de plante, cu
excepþia culturilor de rãdãcini, deoarece fructele
sub influenþa apei încep sã putrezeascã rapid.
   Cei mai mulþi specialiºti spun cã produsele
obþinute nu sunt BIO, cã tot este la modã termenul,
ºi asta pentru cã nu folosesc solul ca substrat de
creºtere. Hidroponia, ca orice altã activitate, poate
avea rezultate bune sau rele în funcþie de cultivatori
ºi obiectivele acestora.
   Se poate folosi metoda hidroponicã pentru cultura
de masã a unorproduse de slabã calitate – cum ar
fi roºiile fãrã gust, sau trandafirii care nu au miros.
Aceste rezultate sunt cauzate nu de metoda în sine,
ci de încercarea unora de a economisi acolo unde
nu este cazul, pentru a scoate profituri mai mari.
Este adevãrat cã hidroponiapoate creºte poluarea,
dacã foloseºte vata mineralã sau dacã funcþioneazã
în sistem run-to-waste (fertilizatorii nu sunt reciclaþi).
   Agricultura egipteanã are destule companii care
deþin sere hidroponice, în cadrul cãrora recoltele
nu cresc pe sol, ci îºi iau nutrienþii din apa adusã
de sute de conducte interconectate. Avantajul
acestor ferme este cã permit reducerea consumului
de apã cu pânã la 90% comparativ cu fermele
tradiþionale ºi nu necesitã utilizarea de chimicale.
Recoltele sunt crescute în apa îmbogãþitã cu
nutrienþi ºi pot fi culese pe durata întregului an.
Ideea serelor a prins rãdãcini în Orientul Mijlociu
ºi Nordul Africii, zone extrem de aride.
   CONCLUZIA: apã sã avem, cu toate cã Dunãrea
încã mai curge, liniºtitã, nebãgatã în seamã, dar nu
pentru nevoile mehedinþeanului de rând, ºi vorbim
aici de irigarea terenurilor. Liberalii ar trebui sã se
grãbeascã cu acest proiect care, mai degrabã ar
trebui sã poarte numele GRÃDINILE SUSPENDATE
DE CASTRAVEÞI ALE SEVERINULUI, pentru cã
dacã vin pesediºtii la putere iar s-ar putea schimba
kalimera.  St. JUST

   Azi (marþi, 22 iunie) e zi aniversarã.
E ziua în care mulþumim cititorilor noºtri cã ne

însoþesc cu încredere pe drumul fascinant al
informaþiei ºi opiniei scrise. Dar ºi lui Ion

Cristoiu, mentorul nostru, pentru cã a creat
acest ziar ºi o ºcoalã de presã pentru tineri.
De 29 de ani, Evenimentul zilei surprinde

realitatea românescã ºi transmite informaþii
din toate mediile.

   Era 22 iunie, anul 1992 ºi un nou ziar se nãºtea
ca sã schimbe, pentru totdeauna, ideea de presã
fãcutã dupã tiparul „epocii de aur” a lui Nicolae
Ceauºescu. Din acea zi, jurnalistul, “fãcãtorul de
gazete” ºi scriitorul Ion Cristoiu a schimbat viaþa
a sute de tineri. A deschis uºile redacþiei ziarului
Evenimentul zilei - cunoscut în aceea perioadã sub
denumirea popularã de „Bulina roºie”, din cauza
siglei originale ce trona pe frontispiciu. Apoi a
apãrut „Bulina albastrã”, ediþia de prânz a
Evenimentului zilei. Tirajele au fost uriaºe, toþi
românii citeau aceste ziare fiindcã au simþit
noutatea abordãrii încã de la primele numere.
   În iunie 1992 a început istoria frumoasã a
acestui ziar. ªcoalã de presã, de gândire bazatã
pe fapte, ºi de atitudine. Asta ne-a învãþat
maestrul Ion Cristoiu. ªi continuãm sã nu ne
abatem de la niºte reguli profesionale ºi principii
cu care am pornit pe drumul sinuos al presei.
   Am rãmas azi doar trei ziariºti din cei care, în
primii 5 ani, am pus umãrul la construirea celui
mai iubit ziar din România: Dan Andronic,
Simona Ionescu ºi Mirel Curea. Ne-am reunit în
urmã cu 10 ani ºi atunci am reînnodat firul istoriei,
al fenomenului media care ne-a marcat existenþa,
indiferent unde am activat dupã 1997.
Urmãtoarele echipe de ziariºtii au fost ºi ele parte
a acestui fenomen ºi au fãcut totul ca Evenimentul
zilei sã rãmânã în elita presei. Directoratul lui
Cornel Nistorescu este semnificativ.
   Au trecut aproape trei decenii. Suntem conectaþi
de ani de zile la computere performante, cu conexiuni
la internet, iar vechile tipografii au fost înlocuite cu
unele rapide, „ecologice” ºi cu personal puþin.
   Telefoanele mobile, ultraperformante, au luat
locul pagerelor ºi staþiilor de emisie-recepþie de
care ne foloseam

În 29 de ani, Evenimentul zilei
a parcurs împreunã cu cititorii
drumul de la hârtia tipãritã la

publicaþia on-line
Publicat la 22 iunie 2021, de Simona Ionescu

 continuare în pag. 11
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Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Ce credeþi cã s-a petrecut dupã
uºile închise ale Summit-ului G7?
Un mare tãmbãlãu, cu meniuri
exorbitante, mãsuri de securitate
costisitoare, forfotã mare de soldãþei
C.I.A., D.S.S., M.I.6, B.N.D., F.S.B.,
Serviciul Secret al Vaticanului, care
s-au împiedicat unii de bombeurile
celorlalþi. Pe lîngã discuþiile de
fandosealã privind falsa încãlzire
globalã (care încãlzire, cînd Europa
ºi întreaga planetã tremurã de frig ºi
e udã de ploi torenþiale în luna iunie),
ºacalii „Vestului Sãlbatic” au tras cu
dinþii a pagubã de caravana chinezã.
Beijingul a respins în mod repetat
încercãrile puterilor occidentale de
a controla ºi demola economia
Chinei, puteri care abuzeazã încã de
o mentalitate imperialã învechitã,
avidã de putere ºi profit. China a
punctat clar: „Vremea în care
grupurile „mici” de þãri decideau
soarta lumii a apus”. Evidenþierea
Chinei ca o putere globalã de frunte
este privitã cu teamã de S.U.A. ºi de
cãtre alþi lideri interlopi ai lumii,
motiv pentru care, gruparea mafiotã
mondialã, în frunte cu senilul ºi
contestatul din start, Biden, cautã
motive sã-i reteze picioarele.

Cu toate cã mai multe oraºe ºi
primãrii ale þãrii noastre sînt înfrãþite
cu oraºe ale Chinei, avînd relaþii
economice binevenite (Galaþi, Cluj-
Napoca, Constanþa), Iohannis a dat
mereu cu stîngul în drepturile Chinei,
fiind de partea mafioþilor occidentali.
Întîlnirea G7 a fost de fapt un
pandantiv complex atîrnat pe lanþul
Marii Resetãri Mondiale. Liderii
marilor puteri din grupul celor ºapte
þãri industrializate (G7) nu s-au reunit
sã caute soluþii crizelor globale, aºa
cum a sunat titulatura reuniunii. G7
adunã laolaltã slugoii globaliºti ai

Atenþie la cei ce „ne vor binele”
Ocultei Mondiale, care primesc
ordine criminale ºi metode de
distribuþie a acestora. Sub pretextul
Plan-demiei „C19”, cãlãii din G7 au
mai redus populaþia Globului cu
cîteva milioane de capete, au infectat
alte cîteva sute de milioane, prin
proceduri medicale criminale
planificate. Reuniunea G7 a fost un
exerciþiu de ipoteze ºi planuri înaintea
„Marii Resetãri”, avînd la bazã
„Protocoalele de la Toronto”
dezvãluite de jurnalistul de
investigaþii, Sergio Monaste, asasinat
la puþin timp dupã dezvãluire.

„Fals tratat de vânãtoare”, false ºi
fioroase mãºti, aceeaºi „moarte pe
bandã de magnetofon”, rãspînditã în
lume prin gura decrepitului Joe
Biden în deschiderea G7 din
Cornwall, Regatul Unit: „Datoria
noastrã umanitarã este sã salvãm
cât mai multe vieþi”. Sã-ºi salveze
propria lor viaþã, poate! Motiv pentru
care, S.U.A. doneazã 500 de
milioane de vaccinuri anti-Covid
(deja compromise) cãtre þãrile
sãrace, sigur, cu scopul „rarefierii”
sãracilor care fac umbrã planetei
degeaba, zic ei. Alãturi de PDG-ul
Pzifer, Albert Bourla ºi reprezentanþii
criminalei OMS, Biden a cerut þãrilor
europene sã nu lase jos garda
vaccinãrii, pentru cã planul morþilor
nu a fost atins ºi va fi nevoie sã
expulzeze în lume un alt val de
virusuri. Achiziþionarea a 500 de
milioane de doze de vaccin de la
„Pfizer/BioNTech” pentru a dona altor
þãri care au nevoie este „cea mai mare
comandã ºi donaþie de vaccinuri
fãcutã vreodatã de o singurã þarã ºi
un angajament al poporului american
de a ajuta la protejarea populaþiilor
din întreaga lume împotriva Covid-
19”, a afirmat Biden. O bilã albã pentru
killerul în cauzã din partea Ocultei
Mondiale, pe motivul susþinerii
acestor planuri malefice.

„G7” a prefigurat abuzurile pe
care oamenii planetari vor fi nevoiþi
sã le suporte sub pretextul noilor
„pandemii”, create pe lamela
laboratoarelor clandestine, dar ºi
planurile ipocrite, de falsã
îngrijorare, pe care le vor manifesta
globaliºtii pentru sãnãtatea lor. În
aceeaºi notã, Statul Român, care îºi

jupoaie proprii cetãþeni ºi nu ºtie
în ce chip sã-i mai jecmãneascã,
sã-i mai stoarcã, e foarte
„îngrijorat” de sãnãtatea lor. Iatã de
ce Guvernul de impostori de la
Bucureºti a lansat programul „Mici
contra vaccin”. Ce penibil! Copiem
de la americani cu ghiotura. Din
America au plecat toate relele în
lume. În urmã cu cîteva sãptãmîni
primarul New Yorkului oferea
burgeri ºi cartofi prãjiþi celor ce
se vaccinau! Dacã eºti ascultãtor,
primeºti bomboane! Cam aºa
aratã acum, în România,
campania de vaccinare! ªi mai
vrem ca cineva sã ne ia în serios
ca stat! Ideea de a le oferi mici
oamenilor care vin la vaccinare a
dat roade. ªi nu orice fel de mici,
ci faimoºii mici de Obor.

În prima zi de funcþionare a
centrului de vaccinare deschis în
Piaþa Obor din Bucureºti, unde fãrã
adeverinþã de imunizare nu poþi intra
la terasa cu mici, a fost coadã la
vaccinare ºi mici. Oameni sãraci ºi
alte clase defavorizate, pentru cã la
acest capitol România este fruntaºa
Europei, au stat la coadã sã fie
vaccinaþi în schimbul unei porþii de
mici! Campaniile de vaccinare din
þara noastrã nu sînt de informare, de
asigurare, ci de presiune ºi, iatã, de
mituire cu pomana micului.

Românii au fost transformaþi în
pomanagii. E ruºinos ºi lipsit de
demnitate sã accepþi milogeala ºi
animalizarea cãlãilor! Unii s-au
vaccinat la fel de uºor ºi fãrã
minte, precum au votat de fiecare
datã la alegeri! De trei decenii
votacii naivi au pus ºtampila pe
cei mai lipsiþi de scrupule
impostori pentru mici ºi bere!
Vacciniºtii ºmecheri au constatat
cã schema funcþioneazã, iar la
rapel, probabil, vor oferi ºaorma ºi
bere. La circul de vaccinare din
Obor, un „client nedisciplinat” le-a
fãcut-o: a mîncat porþia de mici, dar
n-a mai acceptat sã se vaccineze.
Scandal mare a fost, dar, vedeþi,
mai iau ºi þeparii þeapã, nu? La fel
ca povestea cu buturuga micã. ªi
totuºi, nu toþi românii au cãzut în
plasã. Peste jumãtate din centrele
de înþepare asepticã din þarã rãmîn

în continuare goale. Pînã acum
niciuna dintre þintele de vaccinare
ale Guvernului n-a fost atinsã.
Cîþu a promis în repetate rînduri
cã, la 1 iunie, cel puþin 5 milioane
de oameni vor fi  vaccinaþi.
Statisticile aratã cã aceastã cifrã
va fi atinsã la sfîntul aºteaptã.

Cînd un produs anume, fie el
medical sau alimentar, e promovat cu
atîta agresivitate ca fiind un lucru bun,
nu noi sîntem beneficiarii. Noi sîntem
marfa! Ironia e cã majoritatea vocilor
„pro vaccinare” nu s-au vaccinat.
Dacã îi iei la cercetat, afli cã tocmai
cînd vroiau sã se vaccineze, aºa din
senin, „au fãcut covid” ºi s-au
imunizat prin el. Exemple ar fi destule:
Boris Johnson, prinþul Philip,
Macron ºi soþia, Þiriac, soþia lui
Cioloº, alte cîteva pupeze din show
bizz-ul autohton. Rãmîne sub semnul
îndoielii chiar vaccinul administrat lui
Iohannis ºi Cîþu, în faþa camerelor de
luat vederi.

Un caz relevant este a CEO-ului
Pfizer, Albert Bourla, cãruia i s-a
refuzat intrarea în Israel pentru cã nu
avea rapel-ul fãcut..., dar el impune
lumii ºi a treia dozã de vaccin. Nu
sînt împotriva vaccinãrii. Recunosc
beneficiile vaccinului istoric. Fiecare
este liber sã decidã ce face cu soarta
lui. Însã nu putem fi mînaþi ca oile la
tuns. De ce a fost distrus ºi
transformat în depozit de tranzit
performantul Institut „Cantacuzino”?
Fiindcã românii aveau încredere în
vaccinurile institutului, fiindcã era o
buturugã în calea cãruþei globaliste.
Nici vaccinul românesc de la
„Oncogen” n-a fost pe placul
„Guvernului meu”. L-au luat nemþii
ºi îl fabricã ei.

Experienþa ne spune cã atunci
cînd guvernul face eforturi
disperate pentru un proiect
anume, acesta nu este pentru
binele cetãþenilor. Dacã vom
cerceta atent biografiile cãlãilor,
vom descoperi cã tatãl lui Bill
Gates a fost un eugenist înrãit. La
fel se aratã ramura geneticã a Dr.
Fauci, unde existã cîteva
exemplare de psihotici. Deci,
atenþie la cei ce „ne vor binele”!
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O notã de platã cam asprã dupã 32
de ani de democraþie. Ne-a costat
cam scumpã aceastã democraþie
originalã. Este o sumã ce reprezintã
datoria externã a þãrii noastre. Sigur
cã nu e sigur a cui mai este aceastã
þarã, dacã datoria este de un asemenea
nivel?! Când ai mai multe datorii
decât venituri atunci cel puþin teoretic
eºti cam falit ºi foarte greu îþi mai poþi
reveni. Exemplul cel mai bun este cel
al Greciei, care a fost nevoitã sã îºi
vândã câteva insule pentru a scãpa
de insolvenþã sau chiar de falimentul
ca þarã. Este foarte greu de înþeles cum
de o þarã cu atâtea resurse precum
România putem spune cã a eºuat din
1990 încoace ºi nu le oferã cetãþenilor
sãi prosperitatea la care aceºtia tot aspirã
de zeci de ani de sistem democratic.

Cum de s-a ajuns la o asemenea
datorie în 30 de ani? România a mai
avut o datorie de câteva miliarde
numai: 10 - 20 de miliarde de dolari.
Este vorba de perioada comunistã în
care populaþia a fãcut foarte multe
sacrificii pentru a achita ratele la
împrumuturile fãcute în 1970 pentru
industralizarea þãrii. A fost greu, dar s-
a reuºit ceea ce nu a fãcut niciun stat
de pe planetã: sã îºi achite integral
datoriile cãtre bãncile externe. Este
singurul exemplu care poate fi dat în
cãrþile de economie, în orice þarã din

  ªtefan Bãeºiu

Cine va achita nota de platã de 126 de miliarde de euro?
lume. Sunt þãri care sunt foarte bogate
care au foarte multe datorii, dar care
au ºi foarte mulþi bani în visterii, sã
achite pe loc debitele respective. În
fapt, dacã ai tiparniþa, atunci nici nu
mai conteazã datoriile. Când ai nevoie
de bani, te apuci ºi tipãreºti. Este un
lucru pe care îl fac de foarte mulþi ani
statele foarte bogate. SUA tipãresc în
draci ºi au bani. China face la fel.

Leul românesc este tipãrit în Cehia
parcã. Nu avem voie sã ne tipãrim
propria bancnotã. Cred cã aºa au vrut
alþii ºi noi am spus da. Cã aºa e în
lumea cãþeilor ºi a dulãilor. Am avut
la conducerea statului ºi a þãrii foarte
mulþi politicieni de tip sudamerican
care au fost pe labã cu infractorii ºi
care s-au lãsat cumpãraþi. Din pãcate,
la noi în þarã aproape orice politician
are un preþ. Dacã cineva din afara þãrii
sau din interior îl ghiceºte, atunci se
poate trece ºi la cumpãrãturi.

Altfel, nimeni nu îºi poate explica
cum o þarã care în 1990 nu mai avea
nicio datorie cãtre bãncile externe ºi cãtre
alte state ºi care mai avea câteva miliarde
de dolari sub formã de creanþe a eºuat
lamentabil. Nu mai are aproape niciun
fel de resurse în proprietate, ºi-a vândut
aproape toate bunurile de valoare, are
o datorie publicã de 126 de miliarde de
euro, are o clasã politicã penibilã pe plan
extern. Este lametabilã la aproape

toate capitolele. Aproape toþi cei mai
buni cetãþeni au plecat din þarã. Toatã
resursa umanã de
valoare este peste hotare.
Au mai rãmas bunici ºi
câteva milioane care sunt
prea bãtrâni ºi prea slabi
ºi prea deziluzionaþi.

Este din ce în ce mai
clar cã aceastã þarã are
din ce în ce mai puþine
ºanse sã îºi revinã, sã o
apuce pe calea cea
dreaptã ºi pe calea
prosperitãþii.

Treaba este cã nici cu banii care
vin acum prin PNNR ºi din Fondul
de Tranziþie Justã nu pare cã se va
face prea mult. Sunt sume pentru
proiecte generice ºi nimic la modul
concret. Am pierdut bani pentru un
domeniu în care România putea sã
aibã ºansele cele mai mari de reuºitã.
Este vorba de agriculturã.  Trebuia sã
accesãm banii pentru modernizarea
sistemelor de irigaþii ºi introducerea
de irigaþii acolo unde nu mai existã
pentru cã au fost furate. Vreo 10%
din terenul agricol al þãrii este irigat

ºi asta aratã cã suntem aproape de
Evul Mediu cu agricultura. Depindem

foarte mult de starea vremii ºi acest
lucru nu este deloc un avantaj. Avem
un potenþial senzaþional în turism ºi
în agriculturã ºi în domeniul IT. Cred
cã sunt suficiente trei domenii de
activitate pentru a face performanþã
pe plan european ºi pe plan mondial.
Hrana ºi apa vor fi resurse care vor
valora cât aurul la un moment dat.
Putem sã producem hranã pentru mai
multe þãri la un loc ºi uneori abia
producem cât sã ne hrãnim pe noi.
Mai avem nevoie de un singur lucru
pentru a putea sã reuºim: de patrioþi.
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„Nici tancurile, nici tunurile, nici presa cea mai abilitatã, nu se pot lupta cu legendele” (4)
 urmare din numãrul trecut

Prof. univ. dr. Petre Þurlea,
Membru A.O.ª.R. –

„Condamnat la moarte în 1946,
Ion Antonescu a rãmas în inima

Poporului Român”
„În mai 1946, pentru a demonstra

faptul cã executarea lui Ion
Antonescu ar fi fost doritã de întreg
Poporul Român, comuniºtii ºi aliaþii
lor (între care cei din Uniunea
Popularã Maghiarã, corespondenta
U.D.M.R.-ului de astãzi) au
organizat în toatã Þara manifestaþii
de susþinere a condamnãrii la
moarte. Poliþia a raportat, de peste
tot, ºi numãrul participanþilor la
Ploieºti - 1.000; la Galaþi - 12.000;
Constanþa - 10.000; Braºov - 1.500;
Sibiu - 20.000; Târgu-Mureº -
3.000; Craiova - 2.000 etc. Dar, fiind
campanie electoralã pentru alegerile
parlamentare, în multe locuri prilejul
a fost folosit ºi pentru a fi atacate
partidele istorice; s-a ajuns chiar la
devastarea sediilor acestora, precum
la Turnu-Mãgurele, Luduº,
Caransebeº. În Transilvania, în
centrele cu populaþie numeroasã
maghiarã demonstraþiile împotriva
lui Antonescu s-au transformat în
manifestaþii iredentiste maghiare;
ungurii cereau asasinarea
Mareºalului ºi pentru cã acesta era
simbolul patriotismului românesc.
La Cluj, prilejul a fost folosit, de
cãtre cei 6.000 de participanþi
maghiari, ca sã protesteze împotriva
recentei hotãrâri a Conferinþei de
Pace de la Paris (7 mai) de a
retroceda României întreaga
Transilvanie, anulând astfel efectele
Diktatului de la Viena din 1940.

Organizatorii comuniºti de la
Bucureºti au avut ºi alte surprize. La
Târgoviºte, de exemplu, dupã
manifestaþie unii participanþi au
scandat: „Sus Antonescu!”, „Jos
Guvernul!”, „Trãiascã Mareºalul!”.
S-a voit sã se demonstreze cã însãºi
Armata dorea execuþia lui Ion
Antonescu. De aceea, în garnizoane
au fost trimiºi reprezentanþi ai
Guvernului ca sã monteze astfel de
aprobãri colective. Dar, în
majoritatea cazurilor, rezultatul a fost

negativ. Sunt mai multe rapoarte în
acest sens ale Poliþiei ºi Siguranþei.
Cel privind consultarea ostaºilor din
Garnizoana Odorhei este datat 22
mai 1946 ºi poartã titlul Militarii din
Odorhei împotriva condamnãrii lui
Antonescu: „Garnizoana din
Odorhei a primit ordin ca sã facã un
referendum în legãturã cu
condamnarea la moarte a ex-
mareºalului Antonescu. În acest
scop a fost adunat întreg efectivul
Cercului de Recrutare ºi al Cercului
de Exploatare Odorhei, cãrora un
delegat al Marelui Stat Major, Secþia
Propagandã, le-a expus motivele
condamnãrii lui Antonescu. Apoi,
cei prezenþi au fost întrebaþi dacã
sunt pentru sau împotriva acestei
condamnãri. Rãspunsul, dat prin
ridicare de mâini, a fost împotriva
condamnãrii, nefiind pentru
condamnare decât delegatul
M.St.M. În urma acestui rezultat, s-
a procedat la o nouã votare, însã ºi
de data aceasta toþi militarii prezenþi
au fost împotriva condamnãrii”.

În multe alte locuri, mai ales din
Transilvania, s-a întâmplat la fel. Într-
un „raport contrainformativ” al
Comandamentului Trupelor de
Grãniceri, din 1 iunie 1946, se scrie:
„La Centrul de Instrucþie Grãniceri
rezultatul votului asupra Sentinþei de
condamnare datã de Tribunalul
Poporului în procesul ex-mareºalului
Antonescu a fost: un vot pentru, iar
restul contra”. Rapoarte cu conþinut
asemãnãtor au venit din întreaga Þarã.
Toate reflectau sentimentul larg
popular. Pentru români, Mareºalul era
un erou. Pentru maghiari era un
inamic al aspiraþiilor lor revizioniste.
În aceste condiþii, trebuie menþionat
comportamentul deplorabil al Regelui
Mihai, remarcat ºi de strãini.
Generalul american C.V.R. Schuyler
raporta, la Washington, pe 2 iunie
1946: „Toate elementele societãþii
bucureºtene par consternate de
execuþie. Se pare cã aproape toþi se
aºteptau ca Regele sã comute
sentinþele în ultima clipã. S-au
exercitat presiuni teribile în acest sens
asupra lui din toate pãrþile”. Mihai,
însã, a considerat cã moartea lui
Antonescu fiind doritã de sovietici ºi
de comuniºti, trebuia sã le facã pe

plac, conservându-ºi astfel Tronul. O
laºitate nedemnã de un cap încoronat.
„În general - scria generalul american
- poporul apreciazã cã nu s-a
dovedit nimic împotriva
Antoneºtilor, în afara faptului cã au
pierdut rãzboiul”. Vestea execuþiei
a trezit un val de indignare.

În toatã Þara au fost rãspândite
manifeste de condamnare a
asasinilor. În cel din care Poliþia a
descoperit multe exemplare în
Bucovina ºi Transilvania de Nord se
scria: „Popor Român, în ziua de 1
iunie, contrar voinþei Poporului, a
fost omorât miºeleºte la Jilava, în
prezenþa Guvernului criminal, cel
mai mare fiu al Neamului nostru,
Mareºalul Ion Antonescu. Români!
Acela care a luptat pentru dreptatea
sfântã a acestui Popor, Generalul
Conducãtor care ºi-a închinat Patriei
toatã puterea fiinþei lui, azi nu mai
este în mijlocul nostru... Sfânt
martir! Te-ai ridicat la Ceruri ca sã
veghezi de acolo destinul Neamului
nostru. La mormântul tãu cald
venim cu lacrimile durerii...”.

Dupã 1989 s-a crezut cã se va face
dreptate Mareºalului, anulându- se
sentinþa nedreaptã din 1946.
Veterani de rãzboi, istorici, oameni
politici au înfiinþat, în 1991, Liga
Mareºal Ion Antonescu. Cel mai
cunoscut dintre conducãtorii sãi a
fost istoricul Gheorghe Buzatu. Prin
grija Ligii au fost ridicate
Mareºalului câteva monumente,
numele i-a fost dat câtorva strãzi din
mai multe oraºe (în Transilvania, cel
mai mare opozant al unor asemenea
iniþiative a fost U.D.M.R.), au fost
organizate sesiuni ºtiinþifice ºi
comemorãri (una din ele la Valea-
Mare, Covasna, 1 iunie 1997). În
iunie 1991, când se împlineau 45
de ani de la asasinat, am iniþiat un
moment de reculegere în Camera
Deputaþilor în memoria lui Ion
Antonescu; toþi deputaþii s-au ridicat
în picioare; surprins ºi ºocat,
preºedintele Camerei, Dan Marþian,
fost ministru comunist al Tineretului,
nu a reacþionat pe loc; o va face abia
dupã douã sãptãmâni. Ecoul a fost
major, inclusiv peste hotare; în
Senatul S.U.A. a fost adoptat un
protest. Dan Marþian a venit la

tribuna Camerei Deputaþilor pe 26
iunie 1991, întrebând indignat:
„Cum se poate ca în Parlament sã
se cinsteascã memoria lui
Antonescu ºi sã nu existe nimeni
care sã se ridice în legãturã cu acest
lucru? Vreau sã vã spun foarte sincer
cã ºi noi - dar nu numai noi -
societatea nord-americanã, Statele
Unite au fost ºocate de acest lucru.
Cum este posibil, cum este posibil
ca sã fie doar iniþiativa unui deputat
ºi toþi ceilalþi nu au nimic de spus?”.

În timpul Guvernului Adrian
Nãstase, cu Ion Iliescu (vechi
adversar al lui Antonescu, pentru cã-
l trimisese pe tatãl sãu, Alexandru
Iliescu, spion sovietic, în Lagãrul de
la Târgu-Jiu) din nou preºedinte al
Þãrii, în 2003, toate monumentele
Mareºalului au fost dãrâmate,
numele de strãzi ºterse, manifestãrile
interzise; sub ameninþarea pedepsei
cu închisoarea era pusã orice
prezentare conform adevãrului
istoric fãcutã lui Ion Antonescu.
Dupã o jumãtate de secol,
comuniºtii din 1946, prin urmaºii
lor, obþineau o nouã victorie. În 1994,
cerusem procurorului general al
României un recurs în anulare în
cazul procesului din 1946. Nu s-a
aprobat. Acelaºi recurs în anulare a
fost cerut, dupã 2000, ºi de alþii.
Cererea va fi respinsã din nou, în
mai 2009, de Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie; „Gardianul” din 23 mai
2009 concluziona: „Conform
tradiþiei inaugurate de Ulpian,
sentinþa de condamnare a lotului
Antonescu þine loc de adevãr”. Dar,
în pofida inamicilor sãi, Ion
Antonescu a rãmas în inima
Poporului Român. Putem sã
facem ºi o comparaþie: Pe actualii
conducãtori  ai României cu
siguranþã nu-i va condamna
nimeni la moarte pentru
dezastrul în care au adus Þara
cu bunã ºtiinþã ºi spre propriul
lor folos. Însã, la fel de sigur este
ºi cã nu vor rãmâne în inima
românilor, pentru cã nu au dat
dovadã de patriotismul lui
Antonescu[13] .

[13] https://www.art-emis.ro/analize/condamnat-
la-moarte-in-1946-ion-antonescu-a-ramas-in-
inima-poporului-roman - 28 mai 2015  continuare în numãrul urmãtor
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/ acte doveditoare pentru candidaþii care solicitã scutirea de plata a
taxei de înscriere;
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Centrul Local Aetos deruleazã în perioada iunie 2021 - mai 2022
un proiect intitulat Drag de Dunãre, care vine ca rãspuns la situaþia
actualã cu privire la gravitatea poluãrii cu plastic a Dunãrii în zona
municipiului Drobeta-Turnu Severin ºi se adreseazã unui numãr de
100 de copii ºi tineri cu vârsta cuprinsã între 11-24 de ani din
comunitatea localã severineanã. Ne bazãm pe o implicare tot mai mare
în viaþa civicã ºi dorim ca tinerii sã fie mai curajoºi în luarea deciziilor
ºi în luarea de mãsuri care sã fie benefice pentru societate.
   În deschiderea acestui proiect ºi cu ocazia celebrãrii Zilei Dunãrii,
vom organiza pe 29 iunie o serie de evenimente care sã marcheze aceastã
iniþiativã:
    - În prima parte a zilei vom afiºa în parcul de lângã Fântâna Cineticã o
serie de vederi cu ºi despre Dunãre, pe care le vom aduna din partea
comunitãþii locale cu ajutorul paginii de facebook Cercetaºii României
Drobeta Turnu Severin. Iar o parte dintre ele le vom trimite prin poºtã cãtre
cei care au împãrtãºit cu noi câte un strop de amintire.
     - De la ora 19 vom organiza o acþiune de ecologizare pe malul Dunãrii,
cu pornire din Portul Drobeta-Turnu Severin, având ca activitãþi colectarea
gunoaielor de pe mal, în toatã zona Portului, ºi ture de canoe pentru
colectarea de pe ape.
   Proiectul Drag de Dunãre face parte din programul Cu apele curate
implementat cu sprijinul Lidl România. Scopul programuluieste reducerea
poluãrii cu plastic a apelor Dunãrii ºi a afluenþilor Dunãrii. De asemenea,
îºi propune promovarea contribuþiei organizaþiilor societãþii civile de mediu
ºi a liderilor comunitari ºi a grupurilor comunitare cu spirit de iniþiativã, ca
actori importanþi pentru dezvoltare comunitarã ºi participare.
   Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este
una dintre companiile de top de pe piaþa de retail alimentar din Europa.
Lidl este prezent în 32 de þãri din întreaga lume ºi în prezent opereazã
aproximativ 11.200 de magazine ºi peste 200 de centre logistice în 29 de
þãri la nivel mondial.
   Lidl este un smart discounter care le oferã clienþilor produse de cea
mai bunã calitate la cel mai bun preþ. În spatele operaþiunilordin magazine,
din centrele logistice ºi din sediile centrale stau simplitatea ºi orientarea
cãtre eficienþã. Design-ul ºi structura proceselor standardizate sunt
asigurate de cãtre Lidl Stiftung, cu sediul central de la Neckarsulm.
   În toate domeniile sale de activitate, Lidl este o companie care acþioneazã
cu responsabilitate faþã de oameni, societate ºi mediu. Pentru Lidl,
sustenabilitatea este metoda prin care îºi îndeplineºte, zi de zi,
promisiunea cu privire la calitate.
   Organizaþia Naþionalã “Cercetaºii României” Centrul Local Aetos
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în anii ‘90. Scaunele vechi, de lemn, pe care nu apucai sã stai pentru cã erai
mai mereu plecat pe teren, s-au metamorfozat în fotolii ergonomice care þin
captivi jurnaliºtii câte 10-12 ore pe zi. Informaþiile trebuie sã circule cu
rapiditate, cititorul e avid sã citeascã pe display-ul telefonului sãu informaþii
de tot felul.
   Lumea on-line e fascinaþia acestui secol ºi doar cei din „Generaþia Beatles”,
oameni de 70-75 de ani, au nostalgia ziarului pe hârtie. Poate ºi pentru cã
nu s-au obiºnuit cu noua tehnologie, poate ºi pentru cã au convingerea cã
slova tipãritã pe hârtie face parte din patrimoniul istoric al României.
   Evenimentul zilei mulþumeºte tuturor cititorilor sãi, care au regãsit
spiritul de odinioarã ºi în varianta electronicã a ziarului, fiindcã datoritã
interesului lor vom rezista schimbãrilor impuse de evoluþia societãþii.

În 29 de ani, Evenimentul zilei...

Organizaþia Naþionalã Cercetaºii României
Filiala Aetos Drobeta-Turnu Severin vã

invitã la deschiderea proiectului
Drag de Dunãre, 29 iunie
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Idolii vremii noastre (2)
 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

- Puterea este alt idol al vremii
noastre, cãruia mulþi i se închinã ºi
îºi închinã viaþa ºi truda. Începând de
la grãdiniþã, cultivãm competiþia: care
e cel mai inteligent, mai deºtept, mai
tare, care aleargã mai repede, care
sare mai mult, care scrie mai bine,
care deseneazã mai frumos etc.
Copilul înþelege cã trebuie sã facã
orice efort, ca sã treacã înaintea
celuilalt, celorlalþi. Dacã ajunge pe
primul loc, e lãudat, primeºte
diplomã, coroniþã, cadouri. Aceeaºi
competiþie urmeazã în tot cursul
ºcolii, în afara ºcolii. Desigur,
performanþa e un lucru bun, un
rezultat al muncii, dar ca sã faci
performanþã doar ca sã treci înaintea
celorlalþi, performanþã de dragul
performanþei, e altceva. Folosim tot
felul de mijloace, de pile ºi de relaþii,
plãtim, ne dãm peste cap dacã e
nevoie, pentru a obþine funcþii ºi
posturi dintre cele mai bune, care sã
ne dea posibilitatea sã fim în fruntea
celorlalþi, sã conducem pe alþii, sã
devenim vârful unor instituþii,
comunitãþi, organizaþii etc. Cu cât
alimentãm acest instinct al întâietãþii,
cu atât el creºte tot mai puternic în
noi. Gustul puterii este ca cel al
vitezei: ne ia minþile, ne robeºte
sufletul, ne ameþeºte. Unii sunt în
stare de orice pentru a ajunge în vârful
piramidei. Machiaveli, un istoric
italian, spunea cã politica nu are nici
o legãturã cu morala. În acest sens,
în lupta pentru putere, protagoniºtii
sunt în stare de orice, chiar ºi de
crimã, pentru a-ºi atinge scopul.
Ajung unii sã conducã þãri mai mari
sau mai mici, imperii, armate de
milioane de oameni înarmaþi pânã în
dinþi. De frica lor tremurã o planetã
întreagã; sub picioarele lor sunt
aºternute cadavrele a milioane de
oameni nevinovaþi, datoritã lor sunt
distruse destinele ºi idealurile altor
milioane de oameni, sunt distruse
valori materiale ºi spirituale. Datoritã
unor astfel de puternici izbucnesc
rãzboaie apocaliptice cu consecinþe
de neimaginat pentru omul de rând.
Sã ne gândim doar la Hitler ºi la
Stalin, cei mai apropiaþi de vremea
noastrã ºi sã vedem ce-au fost ºi ce-
a rãmas în urma lor. O religie a
puterii, un idol al puterii, slujit cu
devotament diabolic o viaþã, în faþa ºi

în urma cãruia au rãmas cadavre,
sânge, lacrimi ºi pustiu. Din
pãcate, istoria nu ne-a învãþat
suficient ºi alþi închinãtori la acest
idol se ivesc la orizont!

- Plãcerea este cel de-al treilea idol
al vremii noastre, cãruia îi dedicãm
munca, banii, timpul ºi viaþa noastrã.
Ne place sã mâncãm cât mai bine ºi
cât mai mult, sã trândãvim, sã ne
desfrânãm, sã ne distrãm, sã avem
vile ultramoderne, maºini
performante. Priviþi în jur ºi veþi vedea
mulþime de restaurante, de cârciumi,
de baruri, de berãrii, de cârnãþãrii, de
case de prostituþie camuflate, toate
pline pânã la refuz de clienþi. Priviþi
pe  strãzi ºi vedeþi tot felul de maºini
de lux extraordinar de scumpe; priviþi
palatele cu zeci de camere în care se
lãfãie puternicii zilei. Priviþi pe toate
canalele de televiziune, pe internet,
în ziare ºi reviste, ºi veþi vedea o lume
a desfrâului, a destrãbãlãrii, a luxului,
a plãcerii. Parcã am trãi vremuri
apocaliptice! Vorbiþi cuiva despre
abstinenþã, înfrânare, post, rugãciune
ºi veþi vedea cã n-are timp sã vã
asculte; vorbiþi-i despre plãceri ºi nu
veþi mai scãpa de el. Chemaþi pe
cineva o jumãtate de ceas la bisericã,
la rugãciune: nu va putea, fiindcã are
o mie de probleme; chemaþi-l la un
meci de fotbal: o jumãtate de zi stã la
coadã sã ia bilet ºi altã jumãtate de zi
sã urmãreascã meciul ºi sã strige cât
îl þin bojogii. Pentru bãuturã, pentru

România
Judecãtoria Strehaia
Strada Republicii Nr. 201
Strehaia
Judecãtoria Strehaia
Camera Sala de judecatã Nr. 1

DOSARUL NR. 627/313/2021
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: declararea judecãtoreascã a morþii

Destinatar:
Soare Eugenia
Motru, Mãrului, nr.2,
bl. N9, sc. E, ap.1,
judeþul Gorj

C i t a þ i e
emisã la 15 iunie 2021

Stimatã doamnã/Stimate domn,
Sunteþi chemat în aceastã instanþã, camera Sala de judecatã nr.

1, Complet c1-civil, în data de 03 Septembrie 2021, ora 09.30, în calitate
de reclamant, în proces cu Soare Mihai în calitate de pârât,
AUTORITATEA TUTELARÃ DIN CADRUL PRIMÃRIEI CORCOVA, în
calitate de pârât, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALÃ A
COMUNEI CORCOVA, în calitate de intimat.

Prin îmnânarea citaþiei, sub semnãturã de primire, personal ori
prin reprezentant legal sau convenþional ori prin funcþionarul sau
persoana însãrcinatã cu primirea corespondenþei pentru un termen de
judecatã, cel citat este prezumat cã are în cunoºtinþã ºi termenele de
judecatã ulterioare aceluia pentru care citaþia i-a fost înmânatã.

PARAFA ªEFULUI INSTANÞEI (ºtampila) Grefier,

tutun, pentru droguri, pentru fuste ºi
alte plãceri, mulþi sunt în stare sã-ºi
lase copiii pe drumuri, sã-ºi destrame
familiile, sã fure, sã jefuiascã, sã
înºele, sã schingiue, sã omoare.
Cântaþi o doinã româneascã: aproape
nimeni nu vã ascultã; cântaþi o manea
ºi-i veþi vedea cum se adunã.
Îmbrãcaþi-vã într-un costum popular:
vã aratã cu degetul; îmbrãcaþi-vã în
blugi raiaþi (rupþi), în chiloþi sau, pur
ºi simplu, ieºiþi pe stradã în slipi ºi

veþi vedea cum vã “respectã”, cum
roiesc în jur, ca muºtele la cadavru.

Am vorbi t,  în cele câteva
rânduri, doar despre trei idoli ai
vremii noastre. Din pãcate, ei sunt
mult mai numeroºi. Ei nu vreau sã
obþinã decât sufletul nostru. În
rest, nimic! Ei ne îndepãrteazã de
Dumnezeu, de semeni, de noi
înºine. Suntem tot mai singuri!
Apãrã-ne, Doamne!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Mantia divinã te înconjoarã, oferindu-þi o aurã
misterioasã ºi fermecãtoare în acelaºi timp. Capitolul
financiar începe sã se îmbunãtãþeascã, atât cât sã-þi dea
încredere în viitor. Se vor ivi binevoitori care sã te sprijine
în a-þi mãri bugetul de venituri. Apar ceva cheltuieli, dar
rezonabile. În zilele de 24 ºi 25 iunie eºti preocupat de
filozofie, domenii spirituale sau de cãlãtorii, studii ºi
cercetãri. Plimbãrile în locuri deosebite, meditaþia în
locuri sfinte sau lecturarea unei cãrþi deosebite ar fi cele
mai indicate. Weekend-ul te invitã la activitãþi sociale.
Se contureazã un final în domeniul socio-profesional în
care activezi plus reconfigurãri în relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile. Prudenþã ºi discernãmânt!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile parteneriale, domeniile oculte,
moºtenirile, elevarea spiritualã, un adevãrat amalgam
de stãri ºi evenimente, caracterizeazã aceastã sãptãmâna.
Dorinþa de a-þi înfrumuseþa ºi rafina trupul ºi sufletul,
devine o preocupare majorã. În zilele de 24 ºi 25 iunie
sunt posibile activitãþi legate de chestiuni financiare,
cu accent pe banii proveniþi de la alþii. Cheltuieli
diverse, dar ai suficienþi bani pentru toate. Însã, vor
exista momente în care te vei desprinde, aparent, de
planul fizic, orientându-te cãtre orizonturi spirituale.
În privinþa relaþiilor cu strãinãtatea se contureazã un
final. De asemenea, unele secvenþe de învãþare fie le
abandonezi, fie îþi vor solicita eforturile ºi mai mult.
Weekend-ul este potrivit activitãþilor recreative.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi acasã în plan personal ai treburi restante
ce nu trebuie neglijate. Organizeazã-þi timpul ºi resursele,
astfel încât sã rezolvi totul cu bine. Fii prudent ºi în
privinþa sãnãtãþii, pentru cã se vor evidenþia afecþiuni
mai vechi sau mai noi. Pe 24 ºi 25 iunie intervin aspecte
parteneriale. Sunt posibile discuþii aprinse cu partenerul
de viaþã sau colaboratorii. Evitã provocãrile celorlalþi!
Sunt momente pasagere uºor de rezolvat prin dialog
constructiv. A doua parte a sãptãmânii aduce cheltuieli
comune cu alþii, fie pe facturi, taxe, moºteniri, fie pe
activitãþi distractive. Se finalizeazã unele aspecte finnciare,
fiind probabil vorba despre datorii, credite, moºteniri,
însã intrã în discuþie ºi relaþiile cu instituþiile financiare.
La finalul sãptãmânii de mare folos îþi vor fi activitãþile
culturale ºi schimbul de informaþii cu alþii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Se pare cã orice altceva apare în jurul tãu,
gândurile îþi vor fi îndreptate cãtre aventuri, distracþii
ºi iubiri în primele zile ale sãptãmânii. Tipic naturii
tale schimbãtoare te plictiseºti repede de tot ºi treci
la un alt subiect. Noroc cã astrele vegheazã atent
asupra ta ºi îþi mai tempereazã elanul, chiar dacã nu-
þi prea convine acest lucru. Pe 24 ºi 25 iunie, stãrile
tale sufleteºti fluctueazã destul de mult,
recomandabilã fiind retragerea din cotidian ºi
meditaþia atentã la tot ce se petrece în jurul tãu. Ai
multe de fãcut la serviciu, aspect care te va obosi.
Alege prioritãþile ºi evitã escaladarea conflictelor.
Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã ai nevoie ºi de
odihnã, ºi de îngrijiri de specialitate. Final clar în
relaþiile parteneriale, fie cã este vorba despre un cuplu,
fie cã este vorba despre o colaborare profesionalã.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat cu treburile
casnice. De asemenea, este rost ºi de dialoguri cu
membrii familiei ºi cu neamurile. Predominã aspectele
legate de patrimoniu, moºteniri, problemele celor dragi.
Pe 24 ºi 25 iunie ai chef de distracþii, aventuri sau te
gândeºti la persoana iubitã ºi la copii. Se evidenþiazã
nemulþumirile referitoare la cei dragi, însã depinde numai
de tine sã gestionezi corect aceste aspecte. Rezervã
momente pentru recreere ºi niscai distracþii. La serviciu
se contureazã un final, fie prin rezolvarea unor sarcini de
lucru deosebite, fie prin schimbarea condiþiilor de
muncã. Existã ºi varianta sã abandonezi un loc de muncã
ºi sã te orientezi spre un altul, însã este nevoie de
prudenþã ºi de sfaturi de specialitate. Sãnãtatea este
vulnerabilã ºi bine ar fi sã te îngrijeºti corespunzãtor.
Sfârºitul sãptãmânii aduce provocãri parteneriale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Întâlnirile ºi dialogurile cu persoanele din anturajul
apropiat sunt frecvente în primele zile ale sãptãmânii.
Este bine sã-þi selectezi informaþiile aflate ºi unele întâlniri,
pentru cã te vor obosi mult ºi pe deasupra sunt inutile.
Ar fi bine sã te desprinzi de unii care doar profitã de pe
urma ta. Zilele de 24 ºi 25 iunie aduc treburi gospodãreºti
ºi dialoguri importante cu membrii familiei. Se pot lãmuri
aspecte patrimoniale, care implicã cheltuieli comune.
Posibil sã fii nemulþumit fie de ambientul domestic, fie
de mersul relaþiilor cu membrii familiei. Detaºeazã-te ºi
priveºte partea plinã a paharului. Cu siguranþã existã
aspecte bune ºi loc de îmbunãtãþiri. Relaþiile sentimentale
ajung la un final nu prea clar. Este vremea potrivitã sã te
desprinzi din relaþiile toxice ºi sã te pui mai mult în
adevãrata valoare personalã pe care o ai. Sfârºitul
sãptãmânii este favorabil distracþiilor.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate de bani.
Capitolul financiar începe sã primeascã raze astrale
minunate, dar discrete. O mânã nevãzutã te ajutã,
liniºtindu-þi sufletul ºi ameliorându-þi puþin situaþia
financiarã. Sunt posibile moºteniri sau veºti legate de
acestea. Pe 24 ºi 25 iunie ar fi nevoie sã faci drumuri
scurte sau sã te întâlneºti cu persoanele din anturajul
apropiat. Vorbeºte puþin despre tine ºi despre
slãbiciunile tale. Unii te pot înþelege greºit. Acasã, în
familie se petrec lucruri importante, fie cã este vorba
despre amenajãri interioare, reparaþii ,  vânzãri-
achiziþionãri de bunuri patrimoniale, fie cã este vorba
despre membrii familiei ºi de neamuri. Se încheie un
capitol, iar ecoul celor petrecute în aceste zile va rãsuna
multã vreme în sufletul tãu. Sfârºitul sãptãmânii este
favorabil odihnei ºi dialogurilor cu cei dragi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începi sãptãmâna cu chef de viaþã, dornic de a rezolva
treburile restante ºi de a fi în mijlocul celorlalþi. Relaþiile
primesc raze astrale minunate, astfel cã teatrul va fi la el
acasã. Pe 24 ºi 25 iunie sunt posibile cadouri sau
recompense bãneºti. Oricum chestiunile financiare vor fi
la ordinea zilei. Fii prudent la cheltuieli! Relaþiile cu anturajul
apropiat se vor reconfigura. Astfel, te vei desprinde de
unii ºi te vei apropia de alþii. Însã, ar fi bine, ca deocamdatã,
în aceste zile sã pãstrezi o distanþã clarã faþã de toatã lumea.
Priveºte la fiecare relaþie ºi situaþie în care eºti implicat ºi
abia apoi decide ºi acþioneazã în consecinþã. Finalul
sãptãmânii îþi aduce întâlniri, dialoguri cu persoane
interesante, însã sunt probabile ºi excursii sau mici cãlãtorii.
Þine cont de conflictele mocnite, ascunse: îþi pot submina
atât sãnãtatea cât ºi imaginea socialã!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Stãrile sufleteºti tensionate persistã în primele zile
ale sãptãmânii. Sunt fondate, dar totul se poate depãºi
cu rãbdare ºi discernãmânt. Fiind foarte sensibil la mediul
înconjurãtor, binevenite ar fi plimbãrile în aer liber sau
meditaþia în locuri sfinte. Pe 24 ºi 25 iunie te vei simþi
mai bine, revenind la starea ta caracteristicã de vervã ºi
distracþie. În urmãtoarele zile, chestiunile financiare
predominã. Poþi primi cadouri, recompense bãneºti,
oricum lucruri care te bucurã mult. Însã, în privinþa
câºtigurilor obþinute din munca proprie se contureazã
un final nu prea clar. Fie primeºti salariul, o primã, un
bonus binemeritat, fie este vorba despre pierderea locului
de muncã ºi chiar de retragere definitivã din câmpul
muncii. Fii prudent în toate situaþiile referitoare la bani ºi
bunuri personale, dar ºi la situaþia ta profesionalã care
poate lua turnuri nebãnuite.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Prietenii ºi prietenia capãtã noi valenþe pentru tine,
începând cu aceastã sãptãmânã. Cu toate cã astrele nu-
þi dau încã frâu liber la acest capitol, raze minunate ºi
binevenite îmbunãtãþesc mult situaþia. Ar fi bine, totuºi,
sã te desprinzi de persoanele care te necãjesc prea mult.
Pe 24 ºi 25 iunie se pot ivi situaþii dinamice la locul de
muncã. Este vorba în principal de activarea unor conflicte
mocnite, atât între colegi, cât ºi între subalterni. Þine
cont de ceea ce se petrece în câmpul muncii ºi acþioneazã
în consecinþã. Sãnãtatea este vulnerabilã întreaga
sãptãmânã, astfel cã este bine sã-þi dozezi eforturile ºi sã
abordezi altfel munca ºi implicaþiile ei. La finalul
sãptãmânii sunt momente favorabile înoirii pe toate
planurile. Traseazã noi direcþii personale ºi profesionale.
Sãnãtatea este vulnerabilã întreaga sãptãmânã, bine fiind
sã-þi dozezi eforturile ºi sã te îngrijeºti corespunzãtor.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În primul rând cariera ºi imaginea ta în societate sunt
temele principale din primele zile ale sãptãmânii. Este bine
sã observi punctele tari ºi pe cele slabe ale acestor sectoare
de viaþã ºi sã trasezi un plan de îmbunãtãþire. Numai tu eºti
artizanul vieþii tale, astfel cã acum este momentul sã preiei
frâiele a tot ce doreºti sã schimbi. Zilele de 24 ºi 25 iunie
îþi aduc în preajmã prieteni, dar ºi susþinãtorii din
segmentul profesional. Schimbul de amabilitãþi ºi
informaþii este binevenit pentru toatã lumea. Finalul
sãptãmânii este potrivit odihnei ºi plimbãrilor uºoare în
aer liber. Sunt momente bune pentru a te gândi pe îndelete
la situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat. Desprinde-te de
cei care doar profitã de pe urma ta! Traseazã noi planuri de
viaþã ºi ocupã-te mai mult de tine ºi de nevoile tale actuale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

 Recomandabil este sã-þi faci planuri pentru cãlãtorii
ºi excursii la începutul sãptãmânii. Personalitatea ta
sclipeºte, iar comunicarea primeºte raze minunate,
ajutându-te sã vorbeºti cu multã artã. A viziona o piesã
de teatru, un film bun sau o vizitã la o galerie de artã, ar
fi activitãþi potrivite. Apar de asemenea ºi veºti legate de
strãinãtate, fie cã este vorba despre studii la instituþii
strãine, fie cã este vorba despre afaceri ºi colaborãri cu
parteneri strãini. Pe 24 ºi 25 iunie eºti preocupat de
carierã ºi de imaginea publicã. Câteva neplãceri, dar sunt
cunoscute ºi uºor de gestionat cu puþin efort ºi
bunãvoinþã. Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt
distorsionate, de aceea fii prudent. Weekend-ul îþi aduce
discuþii ºi întâlniri interesante cu prietenii, în care factorul
sufletesc este la cote înalte. Odihneºte-te ºi nu pleca
urechea la toate informaþiile vehiculate în preajma ta!

(24 - 30 iunie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Judeþul Mehedinþi

ANUNÞ

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, judeþul
Mehedinþi organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
contractuale - POSTURI VACANTE:
- 2 (douã) posturi moaºã sau asistent medical specialitate obstetricã -
ginecologie debutant; studii - superioare sau post liceale;
- condiþii specifice: certificat de membru OAMGMAMR - vizat 2021;
asigurare malpraxis; diploma curs operator calculator; fãrã vechime în
specialitate.
   Depunere dosare: 23.06.2021 - 07.07.2021;
   Selecþie dosare: 08.07.2021, ora 10.00; proba scrisã ºi/sau proba
practicã - 14.07.2021, ora 10.00; interviul - 19.07.2021, ora 10.00.
   Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Spitalului Orãºenesc Baia
de Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0785236052.

Manager, Dr. Pucã Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

În perioada 18-20.06.2021 în
localitatea Panagyurishte din Bulgaria
s-a desfãºurat Turneul Internaþional de
Judo “OPEN Panagyurishte” care a
adunat la start 860 de sportivi de la 50
echipe din 9 þãri: ROU, BUL, UKR, RUS,
GRE, SRB, BIH, SLO, MNE în douã
zile de concurs.
   Sportivii CSM Drobeta Turnu
Severin au reuºit clasarea pe
podium dupã cum urmeazã:
 Loc I
- COJOCARU TEODORA -36 kg -U12
- MITAR REBEKA -52 kg -U16
Loc III

Turneul Internaþional de Judo
“OPEN Panagyurishte”

- NEAGA ANDRA-57kg-U15
Loc IX
- SUCIGAN ALBERT-38 kg -U12
- CHIRICA DAVID -55 kg -U12
   În aceeaºi perioadã în Croaþia la
POREC s-a desfãºurat Cupa
Europeanã de cadeþi, U18, unde au
participat 368 sportivi din 27 þãri.
Sportiva ARGINT DIANA - 48 kg a
fãcut parte din echipa României la
aceastã competiþie, dar nu a reuºit
o clasare pe podium.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin

În perioada analizatã, leul a avut
o evoluþie descendentã faþã de euro.
Tendinþa s-a amplificat dupã ultima
întâlnire de politicã monetarã a
Rezervei Federale americane.

Miercurea trecutã, la finalul ºedinþei
Fed, s-a anunþat menþinerea dobânzii-
cheie la 0 - 0,25% dar ºi devansarea
majorãrii acesteia din 2024 în 2023,
an în care se anticipeazã cel puþin douã
majorãri de câte un sfert de punct
procentual, ceea ce a majorat
instantaneu cererea de dolari.

Cursul euro a crescut de la 4,9241
la 4,9259 lei, la finalul perioadei,
când tranzacþiile se realizau în
culoarul 4,924 - 4,93 lei.

Presiunea pe cursul euro/leu va
continua pe termen medu ºi lung în
condiþiile în care deficitul de cont curent
al balanþei de plãþi se adânceºte
constant. El s-a majorat în primele
patru luni ale acestui an la 4,7 miliarde
de euro, urmare a faptului cã producþia
internã nu þine pasul cu cererea, care
este acoperitã prin importuri.

Cursul dolarului a crescut de la
4,0623 lei la 4,1431 lei, maxim al
ultimelor douã luni, dar a încheiat
intervalul la 4,1259 lei. Pe pieþele
internaþionale, euro s-a depreciat
pânã la 1,1848 dolari, dar a crescut
miercuri la 1,1912 - 1,1951 dolari.

Euro a beneficiat de declaraþiile
prudente ale preºedintelui Fed, care
a reiterat ideea cã economia
americanã va fi sprijinitã prin dobânzi
reduse „atâta timp cât este necesar”.

Dupã o creºtere la 4,5208 lei, media
francului elveþian a scãzut la sfârºitul
perioadei la 4,4930 lei, dupã ce Banca
Naþionalã a Elveþiei a menþinut
dobânzile în teritoriu negativ,
considerând cã presiunile inflaþioniste
din prezent se vor tempera.

Inflaþia a crescut luna trecutã în Marea

Dolarul ºi importurile majoreazã cursul euro
Britanie la 2,1%, depãºind pragul de
2% pentru prima datã din iulie 2019.
Investitori au pariat pe o creºtere mai
rapidã a dobânzii de cãtre Banca Angliei
iar media lirei sterline a urcat pânã la
5,7620 lei, cea de la finalul perioadei
fiind stabilitã la 5,7441 lei.

Deprecierea monedei americane
ºi stabilitatea unciei, care fluctua pe
pieþele internaþionale între 1.778 ºi
1.785 dolari, au produs scãderea
preþului gramului de aur la sfârºitul
intervalului la 236,4357 lei, faþã de
242,8805 lei la debutul lui.

Miercuri, indicele ROBOR la trei luni,
în funcþie de care sunt calculate dobânzile
la majoritatea creditelor în lei, stagneazã
de aproape trei sãptãmâni la 1,49%.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a crescut,
înainte de data de 25 ale lunii, atunci când
companiile achitã taxele ºi impozitele la
bugetul de stat, de la 1,63 la 1,64% iar
cel la 12 luni a stagnat la 1,75%.

Dupã interzicerea „mineritului” de
bitcoin în mai multe provincii din
China, moneda digitalã a coborât marþi
pânã la 28.824 dolari, nivel care se
mai înregistra la finalul lui ianuarie. A
doua zi ea fluctua pe platforma
integratoare WorldCoinIndex între
31.800 ºi 34.500 dolari, pe fondul
marcãrilor de profit.

Reamintim cã, la jumãtatea lui
aprilie, moneda digitalã a atins un
maxim de 64.870 de dolari.

Monedele digitale vor continua sã
se afle sub presiune, dupã ce SEC,
autoritatea americanã de supraveghere
a pieþelor financiare, a semnalizat cã
va aplica noi mãsuri de reglementare
în cazul tranzacþiilor cu criptomonede
pentru a stopa spãlãrile de bani ºi
protecþia investitorilor.

Analiza cuprinde perioada 15 - 23
iunie.  Radu Georgescu
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În analele fotbalului
românesc, comuna ªimian s-a
regãsit în componenþa Diviziei C
(Liga 3) timp de 12 sezoane, prin
douã echipe diferite. Dacã
Asociaþia Sportivã Mecanizatorul a
activat în eºalonul terþ pe parcursul
a 11 ediþii, Clubul Sportiv Agromec
a figurat doar o jumãtate de
campionat pe cea de-a treia scenã
fotbalisticã a þãrii. Din august
2021, ACS Viitorul ªimian va juca,
în premierã, în Liga 3.
   În 1977, AS Mecanizatorul ªimian
promova, în premierã, în Divizia C,
dupã ce a învins la baraj Oltul
Râmnicu Vâlcea, însã a retrogradat
dupã doar un sezon, clasându-se pe
ultimul loc în seria 7. În acel sezon,
din serie cu ªimian a promovat CSM
Turnu Severin, Dierna Orºova s-a
clasat pe 6, iar Unirea Turnu Severin
a retrogradat de pe locul 15.
   Mecanizatorul a revenit în Divizia C
în 1980 ºi a rezistat nu mai puþin de
10 sezoane consecutive pe cea de-a
treia scenã fotbalisticã a þãrii. Astfel, în
sezonul 1980/1981 s-a clasat pe locul
13 în seria 7, în 1981/1982 pe locul

Fost junior la ASFC Frontiera
ºi ACS Academia „Flavius Stoican”,
severineanul Denis Benga a fãcut
deplasarea cu lotul Universitãþii
Craiova în cantonamentul din Austria.
Sezonul trecut, fundaºul stânga,
nãscut pe data de 25.07.2005, a jucat
la CS Universitatea II, în Liga 3. „La
vârsta de 6 ani, într-una din zilele în
care am alergat toatã ziua în parc,
domnul Florin Teodorescu, vãzându-
mi probabil energia, m-a întrebat dacã
aº vrea sã practic fotbalul la echipa

Urmeazã sezonul 13
8, în 1982/1983 pe
locul 14, în 1983/
1984 pe locul 8, în
1984/1985 pe locul
11, în 1985/1986
pe locul 9, în 1986/
1987 pe locul 14, în
1987/1988 pe locul
10, în 1988/1989
pe locul 5, iar în
1989/1990 s-a
clasat locul 16 în
seria 9 ºi a
retrogradat în campionatul judeþean.
Ulterior, echipa s-a desfiinþat. În anii
’70 -’80, Divizia C era formatã din 12
serii a câte 16 echipe fiecare.
   ªimianul a mai avut echipã la
Divizia C de-abia peste 15 ani, prin
CSF Agromec. Echipa patronatã de
Dan Firu a promovat fãrã baraj, dupã
ce a câºtigat în 2005 Divizia 4
Mehedinþi, dar s-a retras din Liga 3
dupã doar un tur de campionat, în
care a bifat 3 remize ºi 10 înfrângeri
pe teren, interval în care a marcat doar
5 goluri. Din serie cu Agromec a
promovat Building Vânju Mare,
Minerul Valea Copcii Mehedinþi s-a

clasat pe 4, iar CS Severnav Drobeta
Turnu Severin a încheiat campionatul
pe locul 10. În acea perioadã, Divizia
C era formatã din 8 serii a câte 14
echipe fiecare. CSF Agromec a mai
avut o tentativã de a reveni în Liga 3
în 2009, dar a pierdut barajul pentru
promovare disputat cu gorjenii de la
Ralbex Turcineºti, scor 0-2, la
Craiova. Ulterior, echipa s-a desfiinþat.
   Dupã alþi 15 ani, comuna ªimian
revine pe cea de-a treia scenã
fotbalisticã a þãrii, prin ACS Viitorul,
care, luna trecutã a câºtigat barajul cu
Minerul Costeºti. Viitorul mai jucase
ºi în 2018 barajul pentru promovare

în Liga 3, dar fusese învinsã de CS
Dumbrãviþa. O datã cu promovarea,
oficialii clubului înfiinþat în 2016 sperã
într-un parcurs cât mai longeviv la
nivel naþional. Sezonul trecut, Liga 3 a
fost formatã din 10 serii a câte 10
echipe, iar, anterior, a fost compusã
din 5 serii a câte 16 echipe fiecare.
   Sezonul 2021-2022 din Liga 3
debuteazã pe 28 august, iar Viitorul
ªimian îºi va disputa meciurile de pe
teren propriu pe Stadionul Municipal
din Drobeta - Turnu Severin. FRF va
anunþa componenþa seriilor la
începutul lunii august.

 Mircea Oglindoiu

Juniorul Benga, promovat la echipa de seniori
Frontiera. Entuziasmat, i-am spus
sã vorbeascã cu mama, ea îºi dorea
sã încep fotbalul puþin mai târziu,
dar, într-un final, au cãzut de acord
sã merg la fotbal din acea varã. Cu
toate astea, nu am neglijat niciodatã
ºcoala. Pentru a putea merge la
antrenamente, trebuia sã îmi termin
obligatoriu temele. De foarte multe
ori, dupã finalul antrenamentelor,
mergeam cu tata în spatele blocului
sã exersez suplimentar. Când am
fãcut 10 ani, am plecat la Academia
de Fotbal „Flavius Stoican”, unde
l-am avut antrenor pe domnul

Ovidiu Brehui. Chiar dacã mã certa de
fiecare datã când greºeam, asta m-a
fãcut sã dau totul la antrenamente,
pentru a progresa. Ulterior, la un turneu
de juniori a fost prezentã ºi
Universitatea, iar dupã ce Craiova ne-
a învins la penalty-uri, domnul Bogdan
Vrãjitoarea ºi-a dorit foarte mult sã fiu
în echipa sa, la ªtiinþa, aºa cã aici au
început „negocierile” în primul rând
cu pãrinþii, fiindcã eram prea mic sã
plec de acasã. Mama nu a fost de
acord sã plec la Craiova la 12 ani, dar

pânã la urmã a reuºit tata sã o
convingã ºi aºa m-am apropiat ºi mai
mult de visul meu. Este o mândrie
uriaºã sã fiu acum prezent în
cantonament cu echipa mare a
Universitãþii Craiova ºi voi munci din
greu pentru a face performanþã în
tricoul alb-albastru”, a declarat Benga,
pentru site-ul oficial al clubului oltean.
   În cadrul stagiului din Austria,
echipa antrenatã de grecul Marinos
Ouzounidis va disputa patru

amicale: pe 25 iunie cu FC Ufa (locul
13 sezonul trecut în Liga 1 din
Rusia), pe 29 iunie cu WSG
Swarovski Tirol (locul 6 din Liga 1
Austria), pe 2 iulie cu SV Horn
(retrogradatã în Liga 3 Austria) ºi pe
3 iulie cu Olympiacos Pireu,
campioana Greciei, pe 3 iulie.
Sezonul 2021-2022 din Liga 1
începe pe 16 iulie, iar FRF va efectua
tragerea la sorþi a jocurilor  la
începutul lunii viitoare.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei cetitori
de Obiectiv, data de trecu vã povestii io despre
unele ºi altele, da de data asta revenim la alegerile
di la Obârºia de Câmp. De fapt singurele de pi la
noi, da cu mizã mare, pesemne, de se bat nea
Aladin cu nea Popescu  aºa de tare. Cicã miza e
acuma pe reºedinþa di la Obârºia, ºi dacã e sã ne
luam dupã nea Georgescu, în cadrul ºedinþelor
interne de la PNL, li s-a cerut directorilor de
deconcentrate, consilierilor ºi chiar primarilor de
prin alte comune, ca pânã în ziua votului, sã aducã
la Obârºia câte 20 de persoane care sã îºi facã vize
de reºedinþã, sã poatã vota. Pã dacã e pe aºa, zisã
al lui Zbanghiu cã îºi ia toate rubedeniile, le face
vizã la Obârºia ºi îi pune sã anuleze toate voturile,
numai aºa sã sã dea planul peste cap la ãi de le
pregãtesc. Aºa ca sã afle de unde li sã trage!

Mã nepoate, între timp, pi la noi, cu fiecare zi
ce trece  Severinul devine tot mai aglomerat, iar
la orele de vârf circulaþia maºinilor devine un
coºmar. Aºa cã trebuie gãsite soluþii pentru
descongestionarea traficului, un pasaj, ceva, cã
altfel nu sã mai poate. Despre un loc de parcare
ce sã mai vorbim. Este ºi motivul pentru care
reluãm întrebarea cãtre autoritãþile locale: când

Sucã ºi vizele de reºedinþã pentru voturile di
la Obârºia, aglomeraþia de pe strãzile

Severinului ºi spectacolu aerian di la Balota
vor lua la pas arterele principale pentru
revizuirea unor restricþii,  interziceri de oprire a
vehiculelor mai ales în zona centrelor
comerciale, instituþii .. .? Este ºi cazul
Bulevardului Revoluþiei,  din zona Dunãrea pânã
la Piaþa Sârbilor, unde oricum sã opresc maºinile
pentru câteva minute, dar nu staþioneazã, iar cine
are nenorocul ca tocmai atunci sã aparã ORGANU
ºi pac-þac amenda sau ridicarea maºinii. Loc
pentru circulaþia pe ambele sensuri este
suficient,  doar sã sã vrea o rezolvare...

Mã fraþilor, pe Tanþa lu Pecingine o doare
capu, cã cicã sã continuã schizofreniile la Casa
Judeþeanã de Pensii Mehedinþi dupã
DESCOPERIREA miilor de dosare false,  care
erau pensiile jenante ale miilor de foºti CAP-
iºti. ªi uite aºa au apãrut
acþiuni în INSTANÞÃ.
Chiar, plãteºte cineva
pentru asemenea decizii
aberante,  mãcar cu
foncþia?! Sã pare cã nu,
cel puþin pãnã acuma. Da
mai avem ceva rãbdare.

Nerodu de Sucã abia
aºteaptã. Cum ce? Sã sã
ducã la spectacolu
aviatic di la Aerodromul
Balota, de sâmbãta asta.
Pã da, cã el e oricum cu
capul în nori, i  sã
potriveºte de minune expresia - Priveºte cerul.
Pã el asta face toatã ziua, sã uite cum trece timpu
ºi noaptea sã uitã la Lunã. Ocupat, ce mai
încoace ºi încolo, ca nea Pavel, prefectu. Nu mai
ºtie ce sã facã de atâtea probleme câte are de
rezolvat. Ca sã meargã lucrurile în ordine, nu
de alta. În ordine liberalã, nu orice fel de ordine,
cã aºa e orânduiala.

Mã nepoate, mai uºor cu maºinile astea de
serviciu, peste tot le vezi, nu sã mai miºcã
foncþionaru’ public fãrã sã-ºi plimbe fundu’ în
maºina plãtitã din taxe ºi impozite. Ba la piaþã,

 nea Mãrin

ba la plimbare, ba la ºtrand, zici cã sunt ale lro de
acasã, cã altfel nu sã explicã. Or fi în enteresu’
serviciului ºi nu ºtim noi, da de unde. Iar sara, ca
sã nu sã streseze dimineþa, nea deconcentratu’
parcheazã otomobilu’ de serviciu acasã, în faþa
cãºii sau la fereastra apartamentului. Da, pentru
cã nu toþi publicii au reuºit sã aibã casã!

Fiþi optimiºti, pãnã data viitoare ºi cu bãgare
de samã la alegeri, la vizele de reºedinþã! Pãnã
atuncea, ne vedem la aerodorom, sâmbãta asta,
sã nu uitaþ!


