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Cum l-au confiscat
politrucii liberali pe

Anghel Saligny

S-a încheiat cea de-a 22-a ediþie a
Festivalului Smochinelor, de la Sviniþa

Comuna Sviniþa, una dintre cele mai pitoreºti comune din Clisura Dunãrii, a fost, la finele lunii august, gazda
primitoare, a celei de-a 22-a ediþii a Festivalului Smochinelor. Ediþia din acest an a fost una deosebitã, fiind

organizatã în cadrul unui proiect cu fonduri europene implementat de Primãria Sviniþa ºi GAL Clisura Dunãrii.
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La deschiderea evenimentului au participat, alãturi
de primarul comunei Sviniþa, Nicolae Curici, ºi întreaga
conducere a Consiliului Judeþean Mehedinþi - preºedintele
Aladin Georgescu ºi vicepreºedinþii Ionicã Negru ºi

Rampna Cupã. Au mai participat producãtori locali ºi
invitaþi veniþi sã punã în valoare zestrea culturalã,
autenticitatea ºi tradiþia zonei.

Conducere nouã la organizaþiile
de tineret ºi municipalã ale PMP
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Editorial  de Sorin Vidan

Facturile românilor pur ºi simplu au
explodat, la fel ca toate preþurile dar
guvernanþilor pur ºi simplu nu le pasã!

Ne confruntãm cu situaþii aberante
în care facturile la energie electricã
sau pentru consumul de gaze
naturale au lãsat românii în stare de
ºoc, dar starea de sãnãtate a
oamenilor nu conteazã pentru
#Cîþu# prins în jocul de-a alegerile
la partid, ºi interesat doar de
câºtigarea acestora.

 Miniºtrii Guvernului Cîþu au ieºiri
publice ºi exprimãri care îl lasã mut
chiar ºi pe cel mai  ghiduº personaj
al glumelor populare româneºti.
Chiar ºi acesta se declarã “zdrobit
ºi se propagheazã în fiecare luni în
care e miercuri”.

Din pãcate vremea glumelor a

Senatorul Liviu Mazilu:
Facturile românilor au explodat,

guvernanþilor nu le pasã!
#ZERO#soluþii pentru a proteja populaþia!

trecut de mult, situaþia românilor
devine tragicã, dupã ce pandemia
i-a lãsat pe foarte mulþi fãrã o mare
parte din venituri, acum Guvernul
Cîþu- PNL-USR-UDMR aplicã
lovituri devastatoare acestora.
Refuzã cu obstinaþie sã micºoreze
TVA-ul la utilitãþi, propunere fãcutã
chiar de furnizorii de utilitãþi, nu e
capabil sã gãseascã soluþii, alocã
bani doar pentru ca primarii #PNL
sã-l voteze pe #Cîþu la Congres.

Mai mult decât atãt a amânat la
nesfârºit dezbaterile Legii
consumatorului vulnerabil, în
schimb a convocat sesiune
extraordinarã pentru a ocupa
funcþiile, lor de la TVR ºi RRA” cu
oameni de ai lor, sinecuriºti.

Nici mãcar astãzi, când românii
sunt asaltaþi de facturi aberante la
gaze ºi energie, Guvernul PNL-
USRPLUS-UDMR nu a fãcut nimic
concret: ZERO #soluþii pentru a
proteja populaþia!

PSD a depus deja amendamentele
la Legea consumatorului vulnerabil,
pentru ca românii cu venituri mici sã
fie sprijiniþi concret ºi substanþial, iar
legea sã se aplice de la 1 octombrie.

Este nevoie de un#sprijin concret
pentru români acum ºi
nu#niciodatã cum vrea #Cîþu!

#RomaniiTrebuieSaStie”

Cine s-ar fi gândit cã lucrurile vor
ajunge atât de departe, ºi atât de jos,
între PNL ºi USR, pãrþi ale unei coaliþii
care promitea marea cu sarea, sub
directa oblãduire a lui Klauss
Iohannis? Cine s-ar fi aºteptat ca
politica româneascã sã-ºi dovedeascã
cu atâta vârtoºenie inaderenþa la
realitatea de zi cu zi a þãrii?

Preþurile au luat-o razna ºi oamenii
trãiesc o îngrijorare tot mai pronunþatã
vizavi de facturile din iarnã, iar onorabilii
noºtri politicieni se þin de ciomãgeli
interne (PNL) ºi de pãruieli în casã
(PNL-USR Plus). Cine ar fi crezut
posibilã o micã alianþã USR-AUR în prag
de moþiune? E culmea a tot ce poate fi
gândit în politica de culise.

Dar uite cã e posibil.
Apropo de moþiune, PSD se face

acum cã nu participã ºi îºi dã mesaj
intern cã votarea moþiunii e
facultativã, parlamentarii o pot
survola ºi prin tablete, nu e neapãrat
nevoie sã fie ºi prezenþi în salã. E
limpede cã nu vor sã facã jocurile

Ciomãgeala politicã
USR-AUR ºi þin partea liberalilor,
vechi tovarãºi de drum.

Ce zice senatorul Radu Oprea:
„Nu este niciun boicot, PSD a spus
foarte clar cã nu doreºte sã fie în
aceastã mocirlã în care tabãra lui
Orban se bate cu tabãra lui Cîþu care
se bate cu tabãra din USR. Nu e în
beneficiul românilor. Guvernul
trebuie sã plece în totalitate, cu cei
de la USR-PLUS ºi cu cei de la PNL.
PSD îºi menþine poziþia de a nu se
amesteca în schimbul de ciomege
dintre cei de la USR ºi cei de la PNL.”

E un fel de noncombat, nu un
boicot. Un semi-boicot care social-
democraþilor le convine. Din
schimbul acesta de ciomege vor
ajunge din nou la guvernare. Iarna
aceasta, cu preþurile sãrite de pe orice
fix, guvernarea PNL-USR va fi una
care va scoate oamenii în stradã ºi
va face din Iohannis un criptoliberal
de care toatã lumea aºteaptã sã scape.
Degeaba îl susþine Iohannis pe Cîþu,
acesta din urma s-a dovedit incapabil
sã menþinã coaliþia pe linia de plutire.

Cât despre economie ºi finanþe,
mai bine stãtea acasã ºi nu se bãga
în acest joc, sub o pãlãrie mult prea
mare pentru ce ºtie ºi poate. Câþu
e doar o întâmplare politicã, nu un
fenomen. Probabil ºi Dan Barna ºi-
a dat seama ºi a zis sã iasã din horã.

Nu cã i-ar duce cineva dorul lui
Dan Barna, de care nu am auzit sã
se lege vreo faptã guvernamentalã
mai de Doamne ajutã.

Leul scîþuie tot mai mult, gripat de
adâncirea deficitelor bugetar,
comercial ºi de cont curent, evoluþie
amplificatã de actuala crizã politicã.

În perioada analizatã, cursul euro
a atins patru recorduri consecutive,
marþi fiind atins maximul de 4,9488
lei, zi în care BCE a calculat o
cotaþie oficialã de 4,9506 lei/euro.

Piaþa valutarã s-a deschis miercuri
direct la 4,95 lei. În jurul orei 11,
ordine mari de vânzare de valutã au
coborât cotaþiile la 4,946 lei, dupã
care acestea au revenit peste 4,95
lei, cu un maxim de 4,951 lei.

Agenþia Fitch, care urmeazã sã
revizuiascã ratingul în data de 22

octombrie, a precizat într-un comunicat
cã „prãbuºirea guvernului de coaliþie ar
putea perturba eforturile de consolidare
fiscalã, care sunt esenþiale pentru
rezolvarea perspectivelor negative
asupra ratingului «BBB-» al României”

Pe plan local, organizaþia
antreprenorialã Romanian Business
Leaders a adresat o scrisoare
deschisã preºedintelui Iohannis în
care aratã cã „a trecut deja aproape
un an din cei 4 pânã la noul ciclu
electoral, ºi nu doar cã nu au fost
fãcute progrese prea mari, dar ºi ce
a fost început urmeazã a fi blocat de
lupte politice sterile ºi pierzãtoare
pentru români ºi România”.

Leul scîþuie
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Vineri, euro a atins un maxim de
1,1910 dolari dar a scãzut la sfârºitul
perioadei la 1,1811 - 1,1852 dolari,
pieþele aºteptând reuniunea de
politicã monetarã a BCE. Evoluþia s-
a reflectat în creºterea cursului
dolarului de la 4,1633 la 4,1882 lei.

Moneda elveþianã a revenit aproape
de pragul de 1,09 franci/euro. Media
ei a scãzut miercurea aceasta la

4,5483 lei, de la un maxim de 4,5680
lei, la începutul intervalului.

Cursul lirei sterline a crescut la sfârºitul
perioadei de la 5,7591 la 5,7634 lei.

Miercuri, preþul gramului de aur
a scãzut de la 242,7727 la 242,0565
lei, dupã ce uncia a coborât la 1.795
- 1.800 dolari faþã de 1.835 la
începutul sãptãmânii.

 continuare în pag. 12
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La sfârºitul sãptãmânii
trecute a avut loc Festivalul
Smochinelor de la Sviniþa, ajuns la
cea de a douãzeci ºi doua ediþie. Ediþia
din acest an a fost organizatã de
Primãria ºi Consiliul Local Sviniþa,
de Consiliul Judeþean Mehedinþi,
Uniunea Sîrbilor din România  ºi a
beneficiat de fonduri europene prin
GAL-ul “Clisura Dunãrii”.
   Festivalul Smochinelor este unic
în judeþul Mehedinþi dar ºi în
Europa. Datoritã acestei manifestãri
culturale de excepþie comuna
Sviniþa a devenit foarte cunoscutã.

Festivalul  Smochinelor la Sviniþa
#La Sviniþa a avut loc festivalul Smochinelor. Organizatori Primãria

ºi Consiliul Local Sviniþa, Consiliul Judeþean Mehedinþi, Uniunea
Sîrbilor din România, GAL_ul “Clisura Dunãri”. Trei zile de

manifestãri cultural artistice dar ºi întâlniri oficiale, expoziþii cu
vânzarea produselor obþinute din smochini - celebra dulceaþã sau
þuicã de smochine, concerte etraordinare de muzicã popularã ºi

uºoarã. Concert extraordinar al Ansamblului Profesionist
“Danubius” al Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”#

   Smochinii au fost aduºi la Sviniþa în
urmã cu aproape trei sute de ani, au
gãsit aici condiþii prielnice ºi s-au
adaptat foarte bine. Ei s-au dovedit a fi
extrem de benefici pentru comunitatea
din Sviniþa ulterior, în contextul
închiderii minelor din zonã, cînd
majoritatea sviniþenilor au rãmas fãrã
locuri de muncã. Smochinii au fost
redescoperiþi din nevoia oamenilor de
aici  de a identifica noi soluþii de trai.
Aºa cum se cunoaºte comuna Sviniþa
a pierdut ºi foarte mult teren agricol
odatã cu construirea Hidrocentralei
“Porþile de Fier”, acesta fiind înghiþit

Dupã aproape 30 de ani,
Sãrbãtoarea  “Fiii satului Costeºti”
a fost  reluatã anul acesta,  sub
egida Primãriei ºi Consiliului local
Balta, Costeºti fiind sat aparþinãtor
acestei comune din Plaiul Cloºani
al Mehedinþiului.
   Ediþia din acest an, aºadar, s-a
desfãºurat duminicã 5 septembrie
într-un superb cadru natural,
beneficiind de un program artistic
susþinut de formaþii locale ºi câþiva
invitaþi de marcã ai folclorului
mehedinþean ºi naþional: Angelica
Stoican, Niculina Stoican, Nina
Predescu, apoi, Cosmin Bârlan, dar
ºi autenticul rapsod instrumentist,
trompetistul Vali Stroe de la Marga.
   Primarul comunei Balta, Irina
Zoican, ºi ea interpretã de talie
naþionalã a folclorului
mehedinþean, a fost prezentã ºi ca
organizator, dar ºi ca interpret, iar
nu în ul t imul rând, ca om al
locului, care s-a prins în horele ºi
sârbele jucate cu patos de cei
prezenþi, de la copil de 4-5 ani, la

  Gabriela Popescu

de apele Dunãrii.
   Ca urmare dulceaþa de smochine,
devenitã ºi brand al judeþului
Mehedinþi, þuica ºi vinul din fructele
dulci ºi parfumate sunt foarte apreciate
ºi cãutate pentru achiziþionare.
   Programul celor trei zile de festival a
inclus manifestãri culturale, dar ºi o
masã rotundã cu participarea
preºedintelui Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Domnul Aladin Georgescu,
al vicepreºedinþilor doamna Ramona
Cupã ºi domnul Ionicã Negru,
deputatul Cornel Folescu, Emilia
Mihãilescu managerul Centrului
Cultural Nichita Stãnescu, a domnului
Vasile Deac, preºedintele GAL-ului
“Clisura Dunãrii”, reprezentanþilor Gal-
urilor partenere, a altor oficialitãþi.
   În prima zi a manifestãrilor
Ansamblul Profesionist “Danubius” al
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”
a concertat pe scena Festivalului

Smochinelor, sub bagheta maestrului
dirijor Marian Magheru. Pe scenã au
urcat soliºtii consacraþi ai Ansamblului
Profesionist “Danubius” dar ºi tineri
colaboratori: Angela Magheru, Ionela
Bãdãlan, Cosmin Bîrlan, Medana
Pîrjan, Alexandra Nicu, Maria Luiza
Isuf, George Vulcãnescu, Beatrice
Ciotârlã, Daria Duþã.
   Evenimentul din prima zi a
manifestãrilor a fost prezentat de
Gabriela Pogaci. Alãturi de Ansamblul
Profesionist “Danubius” au evoluat pe
scena festivalului ansambluri din
întreaga Clisurã a Dunãrii, din Dubova
ºi Eºelniþa, din Caraº Severin,
Berzeasca ºi Moldova Nouã. Desigur
foarte aplaudaþi au fost membrii
Ansamblului “Dunav” chiar din
Sviniþa, cunoscut ºi ca ansamblul al
“Fraþilor Balaci” care a întreþinut
atmosfera pânã târziu în noapte.

Sãrbãtoarea “FIII SATULUI COSTEªTI”

vârstnici  venerabil i .  Am mai
remarcat prezenþa preotului
Stel icã Zoican, ºi  domnia-sa
instrumentist  veritabil , f luierul
f i ind instrumentul pe care-l
stãpâneºte foarte bine, la tinereþe,
fiind ºi iniþiatorul ºi dirijorul unui
renumit grup de fluieraºi, care a
fãcut fala scenei Cãminului
cultural din comuna Balta.
   Angelica Stoican, cu fineþe ºi

profesionalism, a stat în rândul
spectatorilor, ascultându-i pe toþi
interpreþii cu aceeaºi atenþie, a
admirat jocul consãtenilor ºi al
invitaþilor, s-a prins, efectiv, în
lanþul horelor ºi a jucat alãturi de
ei,  cu drag, cu respect faþã de
r i tmul  ºi  tactul  impus de
coregrafia tradiþionalã.
   Tarabe cu mici ºi bere, cu felurite
produse destinate copiilor, dar ºi

adulþilor,  tobogane ºi  leagãne,
jucãrii ºi gadgeturi viu colorate au
fãcut deliciul celor prezenþi. Un
moment aparte, a fost ºi prezenþa
unor cai înºeuaþi , care,  sub
monitorizarea proprietarilor, au stat
la dispoziþia celor interesaþi pentru
scurte curse cãlare, în perimetrul
special destinat, acolo, în lunca
proaspãt cositã, pe malul unui
pârâu strãjuit de falnici arini, foarte
deºi oferind umbrã ºi rãcoare.
   Muzicã, antren, respect pentru cei
care au adus onoare satului ºi
comunei, aºa a fost aceastã ediþie
care re-leagã o tradiþie ce pãrea
abandonatã, reluare care se adaugã
ºi celei a Sãrbãtorii Peºterii Balta,
desfãºuratã cu scurt timp în urmã,
precum ºi Sãrbãtoarea Bicentenarului
Revoluþiei lui Tudor Vladimirescu,
alãturi de alte evenimente din agenda
primãriei ºi a... primãriþei Irina
Zoican, a viceprimarului Dorel
Podeanu, a consilierilor, fac o notã
remarcabilã a administraþiei actuale
a comunei Balta.  O. M.
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De praznicul Tãierii capului
Sfântului Ioan Botezãtorul,
Mãnãstirea Topolniþa a îmbrãcat
hainã de sãrbãtoare, cu prilejul
hramului.
   Pelerini de pretutindeni ºi-au
îndreptat paºii spre mãnãstirea de pe
valea Topolniþei, pentru a se bucura
împreunã de momentele duhovniceºti
înãlþãtoare. Astfel, în seara zilei de
sâmbãtã, 28 august 2021, a fost
oficiatã slujba Privegherii, iar în
dimineaþa zilei urmãtoare, începand
cu ora 7:p p , a fost oficiatã slujba de
Sfinþire a Apei, dar ºi a Acatistului,
iar, începand cu ora 9:p p , a fost
sãvarºitã Sfanta Liturghie în Altarul
de varã al ctitoriei Sfântului Nicodim
de la Tismana, de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, împreunã cu
un sobor de ieromonahi ºi preoþi, din
care a fãcut parte ºi pãrintele
arhimandrit Gherasim Armulescu,
stareþul mãnãstirii.
   Rãspunsurile la stranã au fost date
de psalþi ai Catedralei Episcopale din
Drobeta Turnu-Severin.
   În cadrul Sfintei Liturghii
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
hirotonit întru diacon pe tânãrul
teolog Covrig Gheorghiþã-Marian pe
seama parohiei „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” din localitatea
Corcova, iar la final a hirotesit doi
duhovnici, pe pãrintele ªtefan Mihai
Manole de la parohia Izvorul Bârzii
ºi pãrintele Constantin Anghel de la
Parohia Ilovãþ.
   În cuvântul de învãþãturã rostit,

Miercuri 1 septembrie 2021, la
începutul anului bisericesc, când Sfânta
noastrã Bisericã prãznuieºte pe Sfântul
Cuvios Dionisie Exiguul (cel smerit) ºi
Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul,
Mãnãstirea Jiana, din cuprinsul
localitãþii Jiana, Protopopiatul Vânju
Mare, ºi-a serbat cel de-al doilea
hram, pe „Sfântul Cuvios Simeon
Stâlpnicul”. Cu acest prilej sfântul
aºezãmânt a primit vizita pastoralã a
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
   Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie
a fost oficiatã de Preasfinþ itul
Pãrinte Nicodim, împreunã cu un
sobor de preoþi ºi diaconi.
   Rãspunsurile au fost date de grupul
psaltic „Sfântul Nicodim cel Sfinþit de
la Tismana” al Catedralei Episcopale
din Drobeta Turnu Severin.
   La sfârºitul Sfintei Liturghii,
Preacuviosul Pãrinte Augustin stareþul
mãnãstirii a rostit cuvânt de învãþãturã
prin care a arãtat credincioºilor adunaþi

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
tâlcuit pericopa evanghelicã ºi le-
a vorbit tuturor celor prezenþi
despre viaþa ºi activitatea
Sfântului Ioan Botezãtorul. De
asemenea Preasfinþia Sa a
îndemnat la rugãciune pe cei
prezenþi, arãtând necesitatea
rugãciunii pentru creºterea
duhovniceascã.
   Dupã cuvântul de învãþãturã
Ierarhul mehedinþean a acordat
rangul Crucea Mehedinþeanã
pentru Clerici, pãrintelui
Alexandru Stãnciulescu-Bârda de
la Parohia Malovãþ pentru bogata
activitate misionarã, duhovniceascã
ºi culturalã.
    Ca prinos de recunoºtinþã adus
ctitorilor, stareþilor ºi vieþuitorilor,
închinãtorilor, donatorilor ºi
binefãcãtorilor acestei mãnãstiri,
adormiþi întru dreaptã credinþã, dupã
Sfânta Liturghie, a fost sãvârºitã
slujba Parastasului pentru ctitorii
Sfintei Mãnãstiri dar ºi pentru stareþii
aºezãmântului monahal trecuþi la
Domnul.
   Mãnãstirea Topolniþa este o veche
mãnãstire ortodoxã din Episcopia
Severinului ºi Strehaiei. Aºezatã pe
valea râului Topolniþa, între satele
Schitul de Jos ºi Schitul de Sus, în
comuna Izvoru Bârzii, judeþul
Mehedinþi, vechea Mãnãstire
Topolniþa se aflã la o distanþã de
numai 20 de kilometri de municipiul
Drobeta Turnu-Severin.
   Biserica veche a mãnãstirii este
închinatã Sfântului Ioan Botezãtorul,

Hramul Mãnãstirii Topolniþa

hram prãznuit în ziua de 29 august.
Atunci, Biserica face pomenire de
Tãierea Capului Sfântului Ioan
Botezãtorul. Mãnãstirea este
însufleþitã de o obºte monahalã de
cãlugãri. Potrivit tradiþiei locale,
Sfântul Nicodim de la Tismana,
plecând de la Mãnãstirea Vodiþa, spre
a cãuta un loc pentru ridicarea unei
mãnãstiri închinate Maicii Domnului,
s-a oprit pe valea râului Topolniþa,
unde s-a apucat de lucru. Biserica
veche a Mãnãstirii Topolniþa a fost
ctitoritã de boierii Craioveºti în
secolul al XVI-lea, pe vatra unei
biserici mai vechi, ziditã de Sfântul
Nicodim, ctitorul mãnãstirilor
Tismana ºi Vodiþa. Se crede cã
Mãnãstirea Topolniþa a fost ctitoritã
imediat dupã Mãnãstirea Vodiþa,
înaintea Mãnãstirii Tismana. Aceasta
va fi terminatã în anul 1378.
Construcþia actualei biserici dateazã
din anul 1646. Atunci, voievodul
Matei Basarab, descendent al
Craioveºtilor, a donat ctitoria, aflatã

într-o stare precarã, cãpitanului de
dorobanþi Lupu Buliga, pentru merite
deosebite, în data de 12 februarie
1646. Ansamblul monahal de la
Topolniþa cuprinde biserica veche,
închinatã Tãierii Capului Sfântului
Ioan Botezãtorul; turnul clopotniþã,
stãreþia; chiliile ºi biserica din lemn,
închinatã Sfinþilor Împãraþi Constantin
ºi Elena. În exteriorul bisericii vechi,
în curte, se aflã un grup de clãdiri ce
aparþin vechiului schit. Ele reprezintã
câteva chilii, o bucãtãrie ºi stãreþia.
Tot ansamblul este înconjurat cu
ziduri groase, din piatrã. Biserica din
lemn a fost construitã iniþial în satul
Spineni, comuna Bãleºti, judeþul
Gorj, în anul 1832.
   Mai apoi a fost strãmutatã ºi
asamblatã, dupã 160 de ani, între anii
1992 ºi 1993, lângã Mãnãstirea
Topolniþa. Odatã cu strãmutarea
acesteia, biserica de lemn a fost
închinatã Sfinþilor Împãraþi Constantin
ºi Elena. Pr. Marian Alin Giginã

Hramul Paraclisului Mãnãstirii Jiana
rostul omului pe pãmânt -
desãvârºirea, mântuirea. În
continuarea cuvântului de învãþãturã
pãrintele stareþ a vorbit despre Sfântul
Simeon Stâlpnicul, amintind viaþa ºi
nevoinþa acestuia, asemãnând sfinþii
cu stelele de pe bolta cereascã.
   De asemenea, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, a pus la inimile credincioºilor
mehedinþeni cuvânt de învãþãturã,
vorbind despre necesitatea pravilei
zilnice aºa cum o þineau bãtrânii noºtri.
Ierarhul a mai subliniat importanþa
rugãciunii cãtre sfinþi, care sunt
mijlocitorii noºtri cãtre Dumnezeu.
   Dupã cuvintele de învãþãturã a fost
oficiat un parastas pentru ctitorii trecuþi
la Domnul ai acestei sfinte Mãnãstiri,
ªerban ºi Dan Pleniceanu.
Mãnãstirea Jiana a fost înfiinþatã ca
mãnãstire de cãlugãri, în 2008.
Ridicarea bisericii paraclis a început
în anul 2012, iar lucrãrile de
construcþie au durat 9 luni de zile.
Mãnãstirea este ridicatã pe un teren

de 5 hectare, donat de moºtenitorii
familei, Pleniceanu, care aveau
multe proprietãþi în zonã.
   Înfiinþarea Mânãstirii Jiana a avut
loc în urma ºedinþei Sinodului
Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei,
din data de 28 mai 2008. Tot atunci
a fost ºi ziua hotãrâtoare pentru ca
Sfânta Mânãstire Jiana sã primeascã
hramul „Sfântul Mucenic Iuliu
Veteranul”, devenind mãnãstire de
cãlugãri, sub jurisdicþia Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei. Piatra de
temelie a sfântului aºezãmânt
monahal, aflat în construcþie, a fost
pusã pe 27 mai 2009. Prin
înfiinþarea acestui aºezãmânt
monahal, s-a construit un adevãrat

centru de spiritualitate ºi de întãrire
a activitãþii misionare, în zona de
câmpie a Judeþului Mehedinþi.
   În data de 27 mai 2013, când a fost
târnositã Biserica paraclis a
Mânãstirii Jiana a fost aºezatã sub
ocrotirea Sfântului Simeon
Stâlpnicul. Astfel cã, anual, în ziua
de 1 septembrie, când Biserica
Ortodoxã face prãznuirea Sfântului
Simeon Stâlpnicul, Mânãstirea Jiana
îmbracã din nou haine de sãrbãtoare.
   Biserica-Paraclis a Mãnãstirii Jiana
a fost ridicat într-un singur an (mai
2012 - mai 2013), de cãtre actualul
stareþ al mãnãstirii, Pãrintele
Protosinghel Augustin (Dragomir).

Diac. Sorin-Nicolae Marin
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 „Dupã alegerile parlamentare de anul trecut,
actualele partide din arcul guvernamental, rupt
recent de cãtre USR - PLUS, se înghesuiau sã
nu dea nicio ºansã PMP de a intra în
Parlament. S-au temut de noi, dar nu ºi-au dat
seama cã doar noi am fi putut asigura echilibrul
guvernãrii!”, noteazã vicepreºedintele PMP, pe
contul sãu de socializare.
   „Astãzi, PMP constatã iresponsabilitatea
manifestatã de partidele parlamentare. S-au
jucat de-a coaliþia, iar acum se joacã de-a
moþiunea de cenzurã. Aceastã coaliþie ºubredã
a fost creatã doar din raþiunea de a împiedica
PSD sã ajungã la putere, dar nimeni nu a
calculat incapacitatea ei de a funcþiona.
Rezultatul e cumplit: au declanºat o crizã
politicã, întreþinutã de preºedintele Iohannis.
Dar avântul USR de a dãrâma Guvernul Cîþu

ION CUPÃ: „Eºecul actualului Parlament. Joaca de-a
moþiunea ºi instaurarea haosului politic”

   PMP Mehedinþi a continuat seria de alegeri interne, la capãtul
cãrora va urma ºi organizarea Conferinþa Judeþeanã, pentru
alegerea biroului de conducere al filialei mehedinþene a PMP.
   Dupã ce doamnele din Organizaþia Judeþeanã de Femei a
PMP ºi-au ales preºedintele, a fost rândul tinerilor. Organizaþia
Judeþeanã de Tineret a PMP l-a ales preºedinte pe Alin
Chisãliþã. Absolvent al Facultãþii de ªtiinþe Politice, noul lider
al tineretului PMP vine cu un program politic ambiþios. „Este
o bucurie imensã sã vezi cum tinerii se implicã în politicã ºi
cum ideile lor îndrãzneþe vin sã întregeascã tabloul politic
din viaþa unei organizaþii judeþene de partid. Iar tinerii noºtri
de la PMP sunt minunaþi, frumoºi ºi deºtepþi, sunt oameni de
încredere, care pot schimba destinul acestei þãri. Susþin cu
toatã deschiderea implicarea tinerilor în politicã ºi am credinþa
cã ei vor ºti sã facã, în viitor, un altfel de politicã, o politicã
constructivã, europeanã”, a declarat preºedintele PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã.

ªi la PMP Drobeta Turnu Severin
a fost ales un nou preºedinte.

   Au fost alegeri ºi la Organizaþia Municipalã PMP Drobeta
Turnu Severin.  Noul preºedinte al PMP Drobeta Turnu
Severin este profesorul Mihãiþã Marian Mijache.
   „La fel ca ºi la alegerile interne din zilele trecute,
mergem pe mâna profesioniºtilor, a oamenilor
competenþi, care ºtiu sã facã politicã, la fel de bine cum
ºtiu sã exceleze în profesia lor. Urez succes noii echipe
alese la conducerea Organizaþiei Municipale a PMP, de
la care aºtept rezultate bune ºi foarte bune!”, a declarat,
imediat dupã scrutinul intern, preºedintele PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã.

Vicepreºedintele regional al Partidului Miºcarea Popularã, Ion Cupã, face o radiografie a
situaþiei de crizã de pe scena politicã româneascã. Politician cu experienþa negocierilor

politice, din perioada celor douã mandate de deputat, Cupã considerã cã partidele care
anul trecut blocau intrarea PMP în Parlament sunt ele însele acum într-un blocaj total.

nu se potriveºte cu intenþiile celui mai
mare partid din opoziþie.  Alianþa de
conjuncturã cu AUR denotã disperarea
USR de a-l îndepãrta pe premierul Cîþu.
PMP pleacã de la o premisã extrem de
simplã, în rezolvarea ecuaþiei acestei crize
politice: Actuala configuraþie a
Parlamentului este una total nepotrivitã
pentru funcþionarea unui Guvern viabil.
Nepotrivirea de caracter dintre USR ºi
PNL nu poate duce decât la perpetuarea
unei crize politice”, mai susþine Ion Cupã.
   De asemenea, politicianul PMP
considerã cã doar alegerile anticipate ar

putea aduce liniºtea pe scena politicã
româneascã: „ªi, mare atenþie! Nicio
formulã consistentã de creare a unei
majoritãþi parlamentare nu poate ignora
PSD, cel mai mare partid parlamentar.
Deci, poate nu este tocmai nepotrivit ca,
în primãvarã sã se organizeze alegeri
anticipate. Odatã cu reintrarea PMP în
Parlament, s-ar putea aduce un echilibru
în ecuaþia guvernamentalã”.
   Vicepreºedintele PMP mai spune cã
acum se dovedeºte cât de utilã ar fi fost
prezenþa PMP în Parlament: „Încã o datã
se dovedeºte cã toþi aceia care ne-au
blocat intrarea în Parlament, sunt acum,
la rândul lor, într-un blocaj generat de
incapacitatea de a face o pol iticã
echilibratã, în interesul României”.

Conducere nouã la
organizaþiile de tineret ºi

municipalã ale PMP
Partidul Miºcarea Popularã Mehedinþi ºi-a continuat

seria de alegeri interne la cele mai importante
organizaþii. Este vorba de alegeri la Organizaþia
Judeþeanã de Tineret ºi Organizaþia Municipalã

Drobeta Turnu Severin. Tinerii din PMP Mehedinþi ºi-a
ales preºedinte pe Alin Chisãliþã, iar organizaþia cea

mai mare de la nivelul municipiului reºedinþã de judeþ
va fi condusã de profesorul Mihãiþã Marian Mijache.

 Romeo Crîºmaru

 urmare din pag. 1
S-a încheiat cea de-a 22-a ediþie a Festivalului...

În deschiderea Festivalului Smochinelor
a avut loc masa rotundã prilejuitã de
semnarea acordului de cooperare ºi înfrãþire
între Comuna Sviniþa ºi Comuna Hansca
din Republica Moldova, acord încheiat
chiar de ziua Republicii Moldova.
   „Momentele prin care autoritãþile publice
de pe cele douã maluri ale Prutului
realizeazã aceste acorduri de înfrãþire ºi
cooperare, reprezintã, fiecare dintre ele, o
picãturã mai micã sau mai mare de realizare
a unui ideal comun pe care ni-l dorim
înfãptuit de mai bine de 100 de ani ºi cred
eu ºi generaþiile noastre, cã generaþiile care
vor urma vor înþelege cã este o necesitate
vitalã a acestui neam reunificarea
Principatelor Române, aºa cum s-a fãcut
acum 103 ani în urmã. Astãzi cu o mândrie

în suflet, izvorâtã din dragoste de neam ºi
þarã, sunt alãturi de voi, de Ziua
Independenþei Republicii Moldova. Astãzi,
Moldova de dincolo de Prut îºi marcheazã
cei 30 de ani de existenþã. Vã mulþumim
pentru oportunitatea pe care ne-aþi oferit-
o, în aceastã zi istoricã pentru Republica
Moldova!”, le-a spus doamna primar al
comunei Hansca, celor prezenþi la
ceremonia de semnare a acordului.
  Acordul de cooperare ºi înfrãþire între
comunele Sviniþa ºi Hansca a fost semnat
de primarul comunei Sviniþa - Nicolae
Curici ºi primarul comunei Hansca, din
raionul Iloveni, Elena Moºneguþu.
   Un spectacol folcloric, precum ºi tradiþionalul
târg cu produsele specific ale zonei,
dulceaþa de smochine ºi þuica de smochine
au întregit evenimentul din acest an.
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   Începe ºcoala! O tristeþe generalã pluteºte peste ºcolile
româneºti, generatã de frica Covid-19, despre care oficialii
rãspândesc mereu ºtiri alarmante, cum cã “tulpina Delta” a
acestuia se rãspândeºte grozav de tare, vezi ultimele zile. Covid-
ul, bãgãm de seamã, a avut oarece pauzã/vacanþã/concediu peste
varã, cã nu s-a prea arãtat, acum, reluându-ºi nemernica
ocupaþiune, aceea de a infesta din ce în ce mai rapid adulþi,
bãtrâni ºi... copii! S-a pornit iarãºi moriºca ºtirilor teroriste -
vine, vine Baba-Cloanþa, vine, vine Omul-Negru, vine, vine
Babau! - în toate, acelaºi personaj sinistru, “tulpina Delta” fãcând
ravagii, nu alta! “Variantele” ºi “tulpinele” celãlalte sunt fie în
stand by, fie au fost date la reformã, fie ºi-au dat obºtescul sfârºit,
cã nu se mai aratã prin teste ºi prin rezultatele analizelor noilor
infectaþi, nu, doar “tulpina Delta”, frate! Miroase de la distanþã a
fãcãturã propagandisticã de sorginte teroristo-economicã!
   Începe ºcoala ºi nu se ºtie exact cum vor fi cursurile, online,
faþã în faþã, hibride, cu mascã, fãrã mascã, cine plãteºte masca,
statul sau elevul/pãrinþii! E o bramburealã generalã, în care,
desigur, cineva va câºtiga, unii pe vaccinurile administrate,
mai de voie, mai de nevoie, ºi celor care nu vor sã se vaccineze
- profesorii sunt vizaþi direct, împotriva lor declanºându-se o
subtilã campanie de discreditare, care, a long, are drept þintã
forþarea vaccinãrii lor - alþii din propagarea ºi mediatizarea
acestei stãri de teroare în formã continuatã!
   De altfel, forþarea vaccinãrii se resimte din restricþiile impuse
la accesul în diferite spaþii publice - teatre, cinematografe,
festivaluri în spaþii închise, în primul rând, apoi la frontiere,
cel mai abitir! Cercul restricþiilor, tot aºa, se va restrânge tot
mai mult, cei care nu vor a se vaccina fiind tot mai marginalizaþi,
împotriva oricãror argumente ºi medicale, ºi sociale, ºi
constituþionale. Raed Arafat, ca militar, în definitiv, SMURD
fiind în structura MAI, apoi, Poliþia ca prim-actant în derularea
vaccinãrii fac tabloul indubitabil al unui stat poliþienesc, deloc
mascat, dar... justificat prin nevoia de protejare a populaþiei
de “tulpina Delta”, cã celãlalte variante sunt la pension, la
hodinã, monºer, am zis!
   Începe ºcoala, iar vaccinarea va viza tot mai pregnant copiii,
adolescenþii, perfidul Pfizer ºi aliaþii lui, Moderna ºi Johnson
apropiindu-se cu paºi de felinã feroce de venele fragede ale
ºcolarilor, ferm ºi fãrã niciun fel de opreliºte! Da, societatea
româneascã este paralizatã, incapabilã, parcã, de o reacþie cel
puþin la fel de fermã vizavi de asaltul oficial al vaccinãrilor. Sã
fim sinceri, ne-am bucurat sã vedem o schimbare de atitudine,
de abordare a subiectului de cãtre unele televiziuni centrale,
care au început sã difuzeze materiale ºi declaraþii anti-vaccin,
sã spune! Este o schimbare, dar, ursul - citeºte campania de
vaccinare -  încã trece fãrã sã clipeascã spre uliþele nevaccinaþilor!
   Cu mãºtile pe figurã ºi cu ameninþarea infectãrilor atârnatã
de clopoþelul fiecãrui clinchet, se va rata un alt an ºcolar din
educaþia generaþiei acesteia, rateu de care nimeni nu va fi tras
la rãspundere, niciodatã, nu?
   Iar peste toate astea, se aºterne frustrarea profesorilor a cãror
mãrire de salariu, ultima tranºã, promisã cu 1 septembrie, s-
a amânat din nou! Liderii sindicatelor din Educaþie ºi
Învãþãmânt au fost prinºi, iarãºi, cu izmenele în vine, pardon,
lecþiile nefãcute, ºi nu prea mai ºtiu pe unde sã scoatã castana
fierbinte pe care guvernul Cîþu le-a plasat-o în palmele întinse
spre buget!                                 C. OVIDIU

ROMÂNIA NEEDUCATÃ (III)

Sub genericul “Festivalul de
Literaturã Transdanubianã”, la Craiova a
avut loc prima sa ediþie în cadrul unui
proiect bilateral România-Bulgaria, în
perioada 26-29 septembrie a.c. Proiectul,
subintitulat “Comori scrise ale Dunãrii de
Jos”, a reunit mai bine de 120 de scriitori
- poeþi, prozatori, dramaturgi, eseiºti, critici
literari - care ºi-au prezentat ºi lansat cãrþi,
au participat la expoziþii ºi vizite
documentare, au fãcut schimb de idei în
cadrul unor conferinþe, de cãrþi ºi de reviste,
de autografe, de impresii ºi emoþii.
   Delegaþia Mehedinþiului, reunitã sub
egida Asociaþiei Scriitorilor Danubieni,
având-o în frunte pe neobosita Ileana
Roman, sub cea a revistei CALIGRAF,
director, inconfundabilul artist al
cuvântului, Victor Rusu, a avut în formula
sa o serie de scriitori recunoscuþi pe plan
naþional, în afara celor deja amintiþi, astfel:
Nina Ceranu, Nicolae Jinga, Viorica
Gligor, Gheorghe Florescu, secondaþi de
Dan ªalapa - a lansat volumul “HAI HUI.
100 de paºi spre Þara Haiku”, Nicolae
Caliþoiu - a lansat volumul de poezie “Alte
seceri, alte ciocane” - Clara Târcã - a
lansat volumul “Strada tristã luminatã
puternic”, poezie, apoi mai tânãra de doar
17 ani, Andreea Diana Trãilescu, care a
lansat volumul de prozã fantasy “Regina
întunecatã”. Tot acum, Florian Copcea a
susþinut douã momente, anume, unul
privind “Colecþia 101 poezii”, sub titlul
“Poeþi de limba românã din Serbia”,
avându-l ca însoþitor pe poetul Mihailo
Vasilievici din Kladovo, Serbia, ºi un al
doilea, o lansare de carte, “Ludii
dornjevi”, versuri în limba sârbã. Delegaþia
noastrã i-a mai numãrat pe Doina Grigore,
ºi dumneaei lansând o carte de cãlãtorii,
pe Emilian Iachimovski, un sensibil ºi
recunoscut poet, care a lecturat dintr-un
viitor volum personal, aflat în pregãtire,
ºi pe Victoria Seimeanu, de asemenea,
lecturând dintr-un recent apãrut volum
propriu de poezie.
   În afara acestor activitãþi stricte, de
menþionat ºi faptul cã delegaþia
mehedinþeanã a susþinut elocvent ºi

FESTIVALUL de LITERATURÃ
TRANSDANUBIANÃ

nuanþat fiecare moment stârnind interesul
ºi atenþia participanþilor, în condiþiile în
care unele dintre lansãri s-au desfãºurat
în spaþii neconvenþionale.
   Prezent la manifestãri, dl Ioan LASCU,
preºedintele filialei Craiova a USR, a

elogiat prestaþia delegaþiei noastre
subliniind ºi diversitatea, dar, mai ales
coeziune echipei ºi calitatea textelor
lecturate ºi a alocuþiunilor critice, aplicate
la cãrþile abordate rostite.
   Între ceilalþi participanþi, s-au numãrat,
cu înalte calitativ participãri delegaþii din
Dolj, Teleorman, Galaþi, Brãila, Gorj,
Bucureºti, Timiºoara, dar ºi Sibiu.
   Confraþii bulgari, au avut secþiunile lor,
iar atunci când activitãþile au fost comune,
s-a beneficiat de un translator.
   Proiectul a fost susþinut de Biblioteca
judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”
Craiova, cu excelenþii moderatori Petriºor
Militaru, Gabriel Nedelea - redactori la
revista “Ramuri”, Mircea Pospai ºi Silviu
Gongonea. Între ceilalþi participanþi, i-am
remarcat uºor pe Tudor Nedelcea, Spiridon
Popescu,  Cristian Ciomu ºi Viorel
Pîrligras, aceºtia doi, autori de benzi
desenate, pe Corina Daºoveanu, Carmen
Fãgeþeanu, Adi Secarã, George Nina Elian
poeþi ºi critici literari din generaþia tânãrã,
foarte pertinenþi ºi cu o operã deja bine
conturatã.   S. Dan
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ODISEEA COLEGIULUI TEHNIC “DECEBAL” LA FINAL! (6)
Motto: “Sã nu pierdem proprietatea Liceului

DECEBAL! Acolo vom muta Primãria”.
Constantin DINU - martie 2003

 urmare din numãrul trecut

Joi, 12 august 2021, orele 10,30
Sediul Primãriei Drobeta Turnu Severin
   Conform cutumelor datorate excesului de zel al
discipolilor lui Platon, care veneau cu un sfert de
orã mai devreme la Academie pentru a se pregãti
sã-l asculte pe înþelept ºi a dezbate, înainte de
începerea cursurilor, ideile predate anterior de cãtre
discipolul lor, reprezentanþii Arhiepiscopiei
Romano-Catolice - Congregaþia JESU, Sora
Varvara Acatrinei, Preºedinta Conferinþei
Superioarelor Majore ºi avocatul Ion Virgil ºi-
au anunþat prezenþa la orele 10,15. Au fost
întîmpinaþi de domnul primar, Screciu Marius-
Vasile ºi de domnul profesor Vasile Busuioc,
profesor al Colegiului Tehnic DECEBAL, implicat
profesional ºi sufleteºte în tot ceea ce a reprezentat
pãstrarea Colegiului Tehnic DECEBAL în
proprietatea Comunitãþii. Au fost prezenþi ºi doi
dintre  ºefii de servicii cu atribuþii în domeniul juridic
ºi de patrimoniu, plus subsemnatul.
   La orele 10,30, dupã prezentãrile de rigoare, am
intrat pe fondul problemei. Am arãtat succint, de-a
lungul celor 5 episoade, care au fost principalele
obiective pe care le-am avut de dus la bun sfîrºit ºi
motivul pentru care, la data de 12.08.2021, am
convenit sã aibã loc aceastã  întîlnire. Astfel, începînd
cu data de 20 octombrie 2020, urma sãplãtim chirie
lunar, timp de 10 ani, pentru menþinerea
afectaþiunii continuãrii activitãþii ºcolare a elevilor
Colegiului Tehnic “DECEBAL”. Dupã finalizarea
expertizelor pentru calculul chiriei, fãcut ºi de expertul
nostru ºi de cãtre expertul parte, au reieºit douã
valori. În aceastã situaþie, urma ca sã aibã loc o
întîlnire între reprezentanþii celor douã entitãþi pentru
ca, la masa negocierilor, sã fie stabilitã suma ce urma
sã o plãtim anual. Indiferent ce se hotãra, ºi  suma
chiriei minime  era prea mare pentru bugetul
Primãriei. La acea sumã, dacã mai puneam la
socotealã ºi cei aproape jumãtate de milion de lei,
bani  alocaþi anual pentru cheltuieli materiale ºi
utilitãþi, era de-a dreptul imposibil sã menþinem

funcþionarea Colegiului
DECEBAL.
    Acesta a fost
argumentul pentru care,
domnul primar, ºi-a
exprimat opinia legatã
de necesitatea ºi
o p o r t u n i t a t e a
cumpãrarea pãrþii de
construcþie ºi teren
retrocedatã Congregaþiei JESU. Am purtat din nou
o corespondenþã avînd în vedere noua noastrã
propunere care a fost acceptatã de actualul
proprietar. Dupã efectuarea evaluãrilor, fiecare
parte cu experþii sãi, au reieºit douã valori.
   Astfel, întîlnirea din data de 12 august 2021 avea
menirea de a decide pe care dintre cele douã
variante vom merge: fie pe stabilirea chiriei prin
negociere (iar dacã nu se ajungea la un rezultat pe
cale amiabilã, ar fi urmat un proces în instanþã la
care noi nu am fi avut sorþi de izbîndã), fie pe
varianta stabilirii unui preþ la care sã putem
cumpãra proprietatea. Dupã ce toate  variantele
prezentate au fost analizate în profunzime (privind
necesitatea, oportunitatea ºi posibilitatea), opþiunea
a fost pentru CUMPÃRARE! Existã un impediment:
deºi toate datele imobilului construcþie ºi teren au
fost la dispoziþia pãrþilor, calculele experþilor au
reliefat rezultate diferite.
   Þinînd seama de constrîngerile juridice la care
suntem supuºi domnul primar a susþinut, de aceastã
datã, necesitatea ca experþii pãrþilor sã lucreze la
aceeaºi masã pînã cînd rezultatele finale vor coincide.
Propunerea a fost încuvinþatã de cei doi reprezentanþi
ai noului proprietar. Astfel, a rãmas stabilit ca pînã la
finalul lunii septembrie, experþii sã stabileascã  o sumã
unicã pentru vînzarea-cumpãrarea clãdirii principale
a Colegiului Tehnic DECEBAL.
   Care va fi soarta clãdirii principale în care
funcþioneazã clasele Colegiului Tehnic DECEBAL
începînd cu luna octombrie 2021?...
 P.S. La miezul zilei de joi, 12 august 2021, am
predat experimentatei juriste, ºefa Serviciului
juridic-contencios, doamnei Ramona FIRU,
douã documentaþii:
1. Dosarele Liceului DECEBAL, ulterior Colegiul
Tehnic DECEBAL, pornind de la 3 (trei) notificãri
primite în februarie 2003, pe vremea cînd eram
consilier personal al domnului Dan TRANCOTÃ,
Prefectul  judeþului Mehedinþi;
2. Dosarul Cimitirului Evreesc, început în vara anului
2017 ºi finalizat prin acþiunea din data de 10 august
2021 cînd, la masa prieteniei ºi respectului pentru
cei ce-au fost locuitorii Cetãþii, aparþinînd Cultului
Obºtii Evreeºti din Drobeta Turnu Severin, domnul
primar Screciu Marius-Vasile a decis ca Primãria
sã preia, printr-un Contract de Comodat sau un Acord
de Parteneriat, ordinea ºi curãþenia locului de veci.

Mult succes tuturor!
Gabriel NICULESCU

Foto: Parteneri pentru o cauzã nobilã: Proprietatea
Colegiului Tehnic DECEBAL sã rãmînã integralã
în Patrimoniul Comunitãþii Severinenilor.

EPILOG LA ... MOTTO!
Dupã intrarea în vigoare a Legii 10/2001, privind

regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989, peste 2.000 de notificãri au fost depuse la
Primãrie în vederea retrocedãrii proprietãþilor.
Printre aceste cereri au fost ºi multe imobile în care
funcþionau instituþii de importanþã localã. Este
motivul pentru care, la acea vreme, primarul
Constantin DINU cerea maximã atenþie la întocmirea
dosarelor privind retrocedãrile. ªi asta deoarece
prevedea cã autoritãþile locale vor fi nevoite sã
cumpere terenuri pentru utilitãþi, sã-ºi construiascã
noi sedii, ºi în cel mai rãu caz, sã plãteascã chirii.
   La aproape 18 ani de la premoniþie, pentru
douã dintre instituþiile importante ale Primãriei
se plãtesc anual sume mari la spaþiile  închiriate.
Iar un serviciu de utilitate publicã nou înfiinþat
a fost pus în funcþiune întruna dintre sãlile
Palatului Cultural ”Theodor Costescu”.
   Tot din raþiuni financiare, deºi primise douã schiþe
de proiect cu amplasamente pentru construcþia
sediului Primãriei, domnul primar DINU ne-a cerut
”Sã nu pierdem proprietatea Liceului DECEBAL!
Acolo vom muta Primãria”. Argumentele s-au
dovedit a fi realiste. A prevãzut cã va scãdea
numãrul de elevi, iar multe clãdiri de ºcoli vor fi
închise. La aceastã datã, ºcolile de cartier nr. 1, 8
ºi 10 sunt parþial funcþionale,  iar majoritatea
funcþioneazã la mai mult de jumãtate din capacitate.
   În anul 2003 urmau cursurile la Liceul
DECEBAL  peste 1. 600 de elevi, aveau catedre
104 profesori, iar personalul nedidactic ºi
administrativ era în numãr de 24. În anul ºcolar
2020-2021 sunt înscriºi puþin peste 500 de elevi,
54 de cadre didactice, iar pesonalul  nedidactic
ºi administrativ este de 12 persoane. Iar
perspectiva este în continuare în scãdere.
   În cei peste 6.000 de metri pãtraþi suprafaþã
construitã ºi dotatã cu toate utilitãþile, se pot muta
toate serviciile ºi direcþiile Primãriei, inclusiv cele
pentru care plãtim chirii. Ba mai mult, vor fi
disponibile spaþiile excedentare care vor permite
înfiinþarea de noi servicii, precum ºi închirierea
lor pentru  Direcþii ale Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Economiile la bugetul Primãriei vor fi
substanþiale, dar cel mai semnificativ este faptul
cã vom avea o PRIMÃRIE într-un sediu propriu ºi
nu într-o anexã a Palatului Administrativ!
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Ce ascund insistenþele insolente
ale lui Iohannis contra aºa-zisului
antisemitism din România, cît ºi
cele pentru desfiinþarea S.I.I.J.,
despre care am consemnat de
nenumãrate ori? Ascund rãdãcinile
ºi ramurile unor trunchiuri de abuz
în afacerea succesiunii bunurilor
„Deutsche Volksgruppe in
Rumänien” (Grupului Etnic German
din România). „Antisemitismul” lui
Werner face parte din categoria „o
mînã spalã pe alta ºi amîndouã
obrazul” mînjit. Lupta sa împotriva
„antisemitismului” s-a fundament
pe teama cã Israelul va solicita
reanalizarea ºi cercetarea modului
în care organizaþia nazistã Grupul
Etnic German din România ºi-a
însuºit ºi folosit bunuri ale
cetãþenilor evrei în timpul celui de-
al doilea Rãzboi Mondial, ºtiut fiind
cã aceastã organizaþie nazistã a fost
interzisã prin art. 15 al Convenþiei
de armistiþiu din 12 septembrie
1944 dintre Guvernul Român, pe de
o parte, ºi Guvernele Uniunii
Sovietice, Regatului Unit ºi Statele
Unite ale Americii, pe de altã parte,

Va fi extras din România cu penseta, precum Laura

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

(Art. 15: „Guvernul Român se obligã
sã dizolve imediat toate organizaþiile
pro-hitleriste de tip fascist aflate pe
teritoriul românesc, atât cele
politice, militare sau paramilitare,
cât ºi orice alte organizaþii care duc
propagandã ostilã Naþiunilor Unite
ºi în special Uniunii Sovietice,
nepermiþând în viitor existenþa unor
organizaþii de acest fel”).

Aºadar, teama cã se va relua ºi
cerceta sentinþa privind succesiunea
bunurilor Grupului Etnic German.
Teama cã la un moment dat va veni
cineva sã-i deºire iþele ºi înrudirile
infracþionale îl face, cum-necum, prin
tot felul de compromisuri neruºinate,
sã se punã la adãpost. Mafia Sicilianã
poate lua lecþii de la mafioþii din
fruntea statului român. În acest sens
Werner a impus tot felul de interdicþii
cinice, ciudat-protestante ºi
batjocoritoare la adresa poporului
român. A pus plãcuþe pe statui, a
eliminat din cãrþi ºi din denumirea
strãzilor personalitãþi ilustre ale
culturii ºi spiritualitãþii româneºti, a
creat muzee, centre europene, din
banii noºtri, ca sã fie trecutã cu
vederea ºi datã uitãrii acþiunea de
succesiune a Grupului Etnic
German, hotãrîtã de Judecãtoria
Sibiu, pe vremea cînd Wener era
primar ºi preºedinte al F.D.G.R.

Are cineva curaj sã-l mai tragã de
guler? Profesorul Ioan Scurtu a scris
adevãrul în aceastã cauzã, gest pentru
care a fost judecat ºi obligat la plata
unor „daune” morale ºi cheltuieli de
judecatã în valoare de 8.500 lei. Deci,
F.D.G.R., retrocedãri de case, furt de

case, consilii de administraþie ºi
incompatibilitate, conform legii, pe
vremea cînd era primar ºi candidat
la preºedinþie, salvat de cãtuºe de
Coldea ºi Livia Stanciu; Iohannis ºi
Schmidt, Iohannis ºi decoraþiile
spionilor, Iohannis ºi defriºarea
pãdurilor... toate s-au volatizat.
Chiar credeþi cã Werner are vreo
treabã bunã cu România? ªi totuºi
este încã ºeful statului, deºi serveºte
alte patrii, cãlare pe numeroasele
biciclete, spre ruºinea noastrã! Toate
bicicletele pe care a pedalat sînt
modele de lux, cu preþuri care pot
ajunge ºi la 25.000 de lei (Coop,
Cross Nova28, Winora, douã
modele marca Cube, douã modele
marca Kim), cãrora Iohannis le-a
asortat, ca pe podiumul de modã,
þinuta, cu cãpãstru cu tot. Doar nu
credeþi cã preºedintele îºi dã simbria
pe biciclete de lux! Aici e opera
S.P.P.! ªi-a îmbogãþit parcul de
transport cu biciclete de lux pentru
moftul preºedintelui. Pe lîngã
abilitãþile sus-menþionate, omul þãrii
doar cu eticheta ºi panourile, a
învãþat perfect cum sã trãiascã bine
pe gratis. Adicã, pe banii poporului
redus la tãcere ºi sãrãcie prin
minciunã. Mã declar „fascinatã” de
perseverenþa de care dã dovadã în
a-ºi scoate la ivealã toate penalitãþile
din viaþa ºi opera sa de douã parale.

Mersul ºmecheresc pe bicicletã l-
a învãþat pe cînd era profesor de fizicã
la Agnita. Acolo ºi-a descoperit
veleitãþile de meditator aducãtor de
case, de combinator în retrocedãri ºi
alte „afaceri” din chirii de lux cu o

bancã. Justiþia din România este la
degetul lui mic ºi nu sancþioneazã
decît închipuitele greºeli ale P.S.D.
Astfel cã, Werner e liber sã ne
abureascã pe noi cu „statul de drept,
cu valorile ºi principiile”, tratate de
acesta cu dosul, inclusiv reluarea
halucinaþiei numitã „Românie re-
educatã”. Mai ales pentru cã,
protectoarea sa la nivel european,
extrasã de C.I.A. din România pe
motiv de culpe multiple ºi
întrajutorare externã, Laurita, autoarea
unor decapitãri ºi dosare, a dat ordin
ca anchetele marilor corupþi din þara
noastrã sã fie stopate, pe motiv de
„atemporalitate, deºi, Koveºi vorbea
acum cîteva luni de cel puþin 600 de
dosare de corupþie din România, care
urmau sã ajungã la E.P.P.O. Mai apoi
ºeful D.N.A., Crin Bologa, vorbea de
200 de dosare de mare corupþie care
urmeazã sã fie transmise Parchetului
European. Totul este planificat „pas
cu pas” în România! Se mai aude în
gura tîrgului cã Werner cheltuieºte
bani cu înarmarea þãrii pentru a
ajunge ºeful N.A.T.O.

România este pe locul doi în U.E.
privind banii alocaþi armatei,
achiziþiilor de armament american
casat. Este vorba despre 2,3% din
P.I.B., procentul depãºind
Germania ºi marile state europene.
Probabil, le face pe plac
rãzboinicilor pentru a fi extras din
România cu penseta, precum
Laurita. Pesemne, în mintea lui,
aºa aratã „România normalã”.

...e la modã ºi e foarte popular în
rândul sãrakilor, ca sã ne exprimãm
aºa, la modul plastic, sã nu se
supere mai marii dã la giudeþ, partid
ºi stat. Cu toate cã, departe de noi
de a înfiera cutumele adevãratului
program Rabla, este vorba de
altceva. ªi vorbim aici de banii
publici cheltuiþi pe te miri ce
de onor administraþia
publicã localã. Un  prim
exemplu vi-l oferim în
imaginea alãturatã, unde o
autoritate contractantã, în
speþã 4426581 MUNICIPIUL

La Primãrie a început Programul RABLA..
DROBETA TURNU SEVERIN acceptã,
la data de 08.08.2021 o ofertã de
3400 lei, adicã 1700 lei de douã ori,
care constã în ABONAMENTE la
„Semnalul Oltului, Râmnicului,
Argeºului ºi Severinului”, o revistã
regionalã 24 de pagini distribuitã
sãptãmânal, ofertã în care se mai

specificã, ca la un adevãrat program
RABLA: „Atenþie! Dacã beneficiarul
achitã întreaga sumã are dreptul la
felicitãri de sãrbãtori gratuite sau
anunþuri gratuite”.

Anul trecut, când a fost
pandemia mare mare, atenþionarea
nu era, aºa cum ne aratã oferta
acceptatã de aceeaºi autoritate
contractantã, iar suma este de
1500 lei pentru una bucatã unitate
de mãsurã abonament, ofertã
acceptatã în data de 28.08.2021.

Ne bucurã faptul cã onor
Primãria municipiului ajutã

semenii noºtri (nu ºtim dacã mai
bogaþi sau mai sãraci ca noi, presa
localã), ºi apreciem din toate
strãfundurile noastre de slujbaºi
fideli, atât cât se poate, cã mai mult
nu putem, sã nu supãrãm
strãfundurile domniilor lor cu cine
ºtie ce pretenþii, ºi promitem, din
preaminusul nostru, sã oferim de
Anul Nou chinezesc, 1 Martie la
catolici, 1 aprilie la toate credinþele,
23 August pe stil vechi ºi la Paºtele
Cailor aceleaºi facilitãþi gratuite, dar
pe pagini color, ca sã ofticãm
contractanþii, nu de alta.

 continuare în pagina 9
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Problema nu e PNL pe tobogan, ci cã la PSD nu se vede nimic

  ªtefan Bãeºiu

Problema este nu cã liberalii taie ºi
spânzurã ºi cã nivelul de trai este tot
mai scãzut ºi cã o sã avem creºtere
economicã de 7% sau de 13%, ci cã,
în cazul în care liberali o vor lua de tot
la vale sau chiar vor pleca de la
guvernare, va apãrea un PSD nepregãtit
ºi UDMR sau ceva aliaþi. De pe la AUR
sau USR sau cine ºtie. În momentul de
faþã PSD aratã într-o stare de tranziþie
care a început de la debarcarea lui
Dragnea ºi care nu se mai terminã. Este
clar cã social-democraþii nu au un lider
de prima linie sau, dacã îl au, este þinut
în spate ºi în niciun caz în prima linie.
Nici mãcar al doilea om în PSD nu este
de prima linie. Vasile Dâncu poate pãrea
de prima linie, dar nu are lipici la
electorat, pentru cã nu are sau nici nu
vrea sã vinã cu un discurs adaptat la
electoratul PSD.

PSD pare cã nu s-a reformat deloc
dupã plecarea lui Liviu Dragnea ºi mai
degrabã este un partid care stagneazã
în trecut. Actualul preºedinte nu este
clar de prima linie ºi nu are carismã.
Este absolut clar cã social-democraþii
nu îºi vor putea depãºi condiþia cu
Ciolacu în frunte ºi vor mai sta aºa
multã vreme, pânã când îºi vor regãsi
liderul veritabil. Nu cred cã este Adrian
Nãstase pentru cã a fãcut puºcãrie. Nu
este nici Dragnea pentru cã ºi el a fãcut
puºcãrie. Nu mai este nici Victor Ponta
pentru cã are partidul sãu de buzunar
care cu greu va mai putea pãtrunde în
parlament. Victor Ponta a fost

politicianul care a avut totul ºi care ºi-
a tãiat singur creanga de sub picioare.
A tãiat vârtos ºi apoi a dat vina pe
ceilalþi cã nu a avut noroc în viaþã.

Mai este senatoarea Firea care nu
are membranã de prima linie, dar care
poate sã prindã la electorat. Cu greu
va mai putea sã revinã însã, dupã ce a
pierdut alegerile în Bucureºti. Poate
Stãnescu sã fie în stare sã conducã
partidul, dar nu scapã de imaginea de
lider local ºi preocupat cu interese
mãrunte ºi mai puþin de treburi publice.

Grindeanu pare cã este prea
transparent. Atât de transparent încã
se vede prin el Nu pare cã are
consistenþã ºi nici coloanã. Pare mai
degrabã tipul adaptabil decât
revoluþionarul care dorea sã dea de
pãmânt cu Dragnea. Este dispus la
compromisuri, deºi era vãzut ca un tip
de viitor la un moment dat. Nici nu se
mai ºtie cine mai este prin partid. Din
garda veche a PRM, Olguþa de la
Craiova care nu mai iese în faþã sau
care nu mai are voie sã iasã în faþã.
Rar mai apare pe la televiziunile
centrale. De vinã ar putea sã fie ºi faptul
cã este primar de Craiova ºi e ocupatã
mai mult cu treburile locale decât cu
treburile centrale. Olguþa nu ar avea
calibrul unui lider de partid, deºi are
ceva experienþã la activ.

Cert este cã din spatele PSD nu se
vede nimic, nici de la adulþi, nici de
la tineri. PSD este în continuare în
umbra lui Dragnea ºi a liderilor de

linia a doua. Acum nici nu mai apare
Ciolacu singur, ci se prezintã în grup,
ca un partid cu mai multe locomotive.
Mai degrabã motoraºe cu gaz, decât
turbo diesel. Nu se ºtie cine va
conduce România dacã PSD va
ajunge la guvernare. Au pus mâna pe
cei doi medici care, deºi încã suntem
în pandemie, au dispãrut complet.
Aveau însã o pâine de mâncat pentru
cã aproape toatã campania de
vaccinare a fost un eºec. Rafila putea
sã vinã pe domeniul sãu sã combatã
ºi sã propunã soluþii, nu sã stea la
umbra moale a mandatului de
parlamentar. Nu existã ceva proaspãt
în PSD care sã propunã o altã cale ºi
care sã vinã ºi cu un program concret
de þarã, cu soluþii.

În acest caz este ºi justificat pe
undeva ca PNL sã spere cã va rãmâne
la putere pânã în 2028, cum au
anunþat galbenii. Singurii care pot sã
le facã rãu liberalilor sunt chiar
liberalii. ªi dupã cum se vede tot
încearcã. Este însã de aºteptat ca
dupã alegerile din partid lucrurile sã
se liniºteascã. Cert este cã în Florin
Cîþu vor avea un preºedinte care nu
va avea calibru, ci foarte mulþi
scheleþi în dulap. ªi asta ar putea sã
fie în avantajul PSD pentru viitoarele
alegeri prezindenþiale. Dar, sondajele
vor face mai mult decât fac partidele.
Dupã cum se vede, dinspre partide
nimic nou care sã ne dea speranþa
de mai bine ºi în realitate nu doar
în statisticã.

 urmare din pagina 8

Vorba unui om de afaceri local care-i plecat prin Timiºoara: „Prost e
ãla care dã, nu ãla care cere!”

(Poate) vom reveni cu multe asemenea exemple de aruncat banii pe
toate „rablele” care mai mult consumã decât produc! KAUSTIC

La Primãrie a început...
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Afganistan, eterna poveste
„Suntem în pericolul blestemului abundenþei, al

blestemului resurselor”
(Preºedintele Afganistanului Ashraf Ghani)

Minciuna
    Care este eterna poveste, vã veþi
întreba.
   Eterna poveste este ceea ce
Marea Britanie a spus lumii atunci
când, la mijlocul secolului 19, a
cucerit Afganistanul dupã douã
rãzboaie sângeroase: vom aduce
civilizaþia europeanã într-o þarã cu
organizare tribalã.
   Eterna poveste este aceea pe care
U.R.S.S. a prezentat-o mapamondului
atunci când, în 1978, a ocupat
Afganistanul: vrem sã ajutãm poporul
afgan sã construiascã cea mai
minunatã societate umanã, societatea
comunistã. Era acelaºi Afganistan care,
bucurându-se de un semnificativ
ajutor sovietic, cu cinci ani în urmã
devenise Republica Democraticã
Pakistan. Eterna poveste este ce ne-a
spus nouã George W Bush, în 2011,
în momentul în care miile de soldaþi
americani (ºi nu numai) au atacat peste
noapte Afganistanul: dorim sã-i
pedepsim pe cei care ne-au rãnit
orgoliul, dãrâmând turnurile gemene
din inima Americii ºi, totodatã, sã
democratizãm aceastã þarã aflatã sub
teroarea talibanilor.
Britanicii s-au retras dupã circa 30 de
ani de sãlbaticã oprimare a populaþiei
afgane ºi dupã un al treilea rãzboi
nimicitor. Fãrã sã-i asigure înalta
civilizaþia promisã, în ianuarie 1919
Marea Britanie a fost nevoitã sã
recunoascã independenþa Afganis-
tanului ºi ºi-a luat acasã atât trupele de
ocupaþie cât ºi partea de administraþie
pe care o instalase la Kabul.
   Sovieticii, dupã 10 ani de rãzboi
continuu, au plecat fãrã a instaura
comunismul în Afganistan Au lãsat în
urmã o þarã rãvãºitã, dezorientatã politic

ºi mai sãracã decât în 1978. Americanii
s-au retras ºi ei, în pas alergãtor, dupã
20 de ani de bãtãlii într-un rãzboi
neconvenþional, dupã imense pierderi
financiare ºi umane (2.448 de vlãstare
ale Americii întoarse acasã în sicrie,
peste 20.000 rãniþi rãspândiþi prin
spitale aleAmericii ºi Europei ºi peste
30.000 militari care, taraþi psihic, ºi-
au luat viaþa dupã întoarcerea în
State), fãrã sã-ºi atingã scopul în
lupta cu talibanii ºi fãrã a reuºi, aºa
cum promiseserã, democratizarea
þãrii prin puterea armelor.
   Talibanii, mai puternici ca niciodatã,
au reluat controlul þãrii la numai câteva
zile de la retragerea forþelor armate
aliate, urcaþi victorios pe maºinile
blindate pãrãsite de americani înaintea
retragerii sau vândute în timp noii
armate a Afganistanului.

Eterna poveste este minciuna!
Adevãrul

   Cu totul ºi cu totul altceva cãutau
în Afganistan cotropitorii. Ce
anume, ne aratã Ahmad Shah
Katawazai, membru al Academiei de
ªtiinþe din Afganistan, fost diplomat
la ambasada Afganistanului în
S.U.A.: „Rupt de patru decenii de
rãzboi ºi de sãrãcie disperatã, se
crede cã Afganistanul stã pe una
dintre cele mai bogate rezerve de
minerale din lume. Valoarea acestor
resurse a fost estimatã la aproximativ
1-3 trilioane de dolari. Afganistanul
are imense rezerve de aur, platinã,
argint, cupru, fier, cromit, litiu,
uraniu ºi aluminiu. Smaraldele,
rubinele, safirele, turcoazul ºi lapis
lazuli de înaltã calitate ale þãrii au
fermecat de mult piaþa pietrelor
preþioase. Studiul Geologic al
Statelor Unite (U.S.G.S.), prin
cercetarea sa ºtiinþificã extinsã
asupra mineralelor, a concluzionat
cã Afganistanul poate deþine 60 de
milioane de tone metrice de cupru,
2,2 miliarde de tone de minereu de
fier, 1,4 milioane de tone de elemente
de pãmânturi rare (REE), cum ar fi
lantanul, ceriu, neodimium ºi
silicoaluminaþi, aur, argint, zinc,
mercur ºi litiu.(…) U.S.G.S.
estimeazã cã depozitele Khanneshin
din provincia Helmand vor produce

1,1-1,4 milioane de tone
metrice de REE. Unele
rapoarte apreciazã cã
resursele REE din Afganistan
sunt printre cele mai mari de
pe pãmânt”[1].
   S-a încercat exploatarea în
beneficiu propriu a acestor
resurse? Indiscutabil. De
fiecare dintre cotropitori? De
fiecare. De-ar fi sã prezentãm
exemplul SUA, conform
Associated Press, din 11
septembrie 2011 ºi pânã în
aprilie 2021, în Afganistan au
fost uciºi 3.846 de contractori
americani. Mai mulþi
contractori decât militari
angajaþi în luptele directe cu
oponenþii afgani!
   Ce cãutau contractorii
unchiului Sam în îndepãrtatul
Afganistan? Unii, ºi nu puþini, asigurau
cele necesare vieþii militarilor din
bazele forþelor armate. Da alþii, destul
de mulþi, erau trimiºii companiilor
americane interesate de exploatarea
bogãþiilor solului ºi subsolului afgan.
Nicio þarã din lume nu ocupã un
teritoriu numai pentru a cheltui niºte
miliarde ºi pentru a sacrifica viaþa unor
tineri. Fiecare investiþie se doreºte a fi
recuperatã cu profit maxim. În aceastã
devastatoare penurie de resurse,
bogãþiile Afganistanului ofereau
aceastã posibilitate.
   Ashraf Ghani, fost profesor în
Baltimore, Maryland, la Johns
Hopkins University, preºedinte al
Afganistanului între septembrie
2014 ºi august 2021 (ºapte ani sub
directã supraveghere americanã), a
promis o deschidere largã a
activitãþii de minerit, susþinând
exploatarea intensivã a bogatelor
resurse autohtone împreunã cu
noii aliaþi. Iatã ce ne spune, pe
aceastã temã, acelaºi Ahmad Shah
Katawazai citat mai devreme: „La
scurt timp dupã preluarea funcþiei,
Ghani a spus cã va transforma
economia afganã prin minerale. Dar
pânã acum s-a fãcut puþin în ceea
ce priveºte sectorul mineralelor, iar
exploatarea minierã rãmâne
neatinsã într-o mare mãsurã”. Teodor Palade, Art-emis

 www.art-emis.ro/editoriale

   Ca urmare a opoziþiei disperate, de
cele mai multe ori cu preþul vieþii,
din partea dârzei populaþiii afgane
(ºi nu a talibanilor care în anumite
circumstanþe au fost tentaþi sã cedeze
unor promisiuni), nici britanicii, nici
ruºii ºi nici în vremea din urmã
americanii nu au putut exploata
intensiv, în beneficiu propriu,
bogãþiile pãmântului afgan. Astfel,
de fiecare datã, cheltuielile proprii
cu rãzboiul au depãºit cu mult
profiturile. Motiv pentru care, pe
rând, cotropitorii s-au ºi retras.

Cât a pierdut America
   În cei 20 de ani de prezenþã în
Afganistan, Statele Unite au
consumat peste douã trilioane de
dolari (2.26 trilioane!). Mai pe
înþelesul nostru, cei nefamiliarizaþi
cu asemenea cifre gigantice, Statele
Unite au cheltuit 300.000.000 $ în
fiecare zi, timp de douã decenii sau,
în acelaºi interval de timp,
echivalentul a 50.000$ pentru
fiecare dintre cei 40 milioane de
locuitori ai Afganistanului.
    O sumã imensã din bugetul SUA
va fi plãtitã ºi dupã retragerea
completã a trupelor de pe teritoriul
afgan. Numai îngrijirea medicalã
post rãzboi a veteranilor se estimeazã
cã va costa 296 miliarde$![2].

[1] https://thediplomat.com/2020/02/afghanistans-mineral-resources-are-a-lost-opportunity-and-a-threat/
[2] https://www.aljazeera.com/economy/2021/8/16/the-us-spent-2-trillion-in-afghanistan-and-for-what  continuare în numãrul urmãtor

Aranjament grafic - I.M.
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   Generaþia mea a cunoscut povestea
inginerului Anghel Saligny din cãrþile de istorie.
Era povestea podului peste Dunãre de la
Cernavodã considerat la aceea vreme, în 1895,
cel mai mare ºi uimitor pod metalic din
Europa. Dar în memoria popularã ºi a noastrã
de elevi a rãmas viu  testul de rezistenþã al
podului care a fost fãcut în ziua inaugurãrii.
Pe 14 septembrie 1895, Anghel Saligny ºi
coloboratorii sãi au stat într-o ºalupã, la
piciorul podului în timp ce un convoi cu 15
locomotive tranzitau maiestuoasa
construcþie cu 80 de kilometrii pe orã. Era
respectul faþã de o tradiþie medievalã a
constructorilor care se încumetau sã-ºi riºte
viaþa, aºezându-se sub construcþie pentru
a dovedi trãinicia lucrãrii lor.
   Iar guvernarea  de astãzi ce face? Dã
numele marelui inginer constructor celui mai
penal program de sifonat banii publici.
Program care se întinde pe 8 ani de zile.
Pentru cã trebuie sã le facã  parte ºi
politrucilor social-democraþi dupã 2024.
   Mãi liberali travestiþi!!! Cum puteþi întina
opera inginereascã a unui geniu constructor
alãturând-o castelelor voastre de nisip?  Voi
cunoaºteþi ceva despre opera inginereascã a
lui Anghel Saligny?  Spuneþi voi  o construcþie
monumentalã pe care v-aþi pus amprenta în
ultimii 30 de ani! Cât de golan ºi piþifelnic
poþi fi ca om politic sã huleºti numele celui
mare inginer constructor  dându-i numele
unui program de dezvoltare  creat în primul
rând pentru îmbogãþirea voastrã ºi a clientelei
voastre politice. Pãi ce legãturã au mã
prãduitorilor  politici  podurile, cãile ferate,
ºoselele, cheiurile de port , docurile,
silozurile proiectate ºi construite de Anghel
Saligny, care încã  rezistã ºi îºi dovedesc

Cum l-au confiscat  politrucii liberali pe Anghel Saligny
utilitatea ºi astãzi, cu ceea ce aþi construit  voi
în ultimii 30 de ani? Garã în care cântã
cucuvelele ºi atârnã liliecii? Sãli polivalente
în care plouã? Bazine de înot în comune care
nu sunt racordate la apã? Strãzi ºi podeþe care
sunt luate de ape la prima rãbufnire mai
serioasã a naturii? Canalizãri care refuleazã ºi
rãspândesc  boli  pestilenþiale?  Borduri peste
borduri? Terenuri de fotbal transformate în
izlazuri comunale? Parcuri în pustiu sau în sate
cu 4-5 familii? Acesta este rezultatul PNDI,
PNDL 1 ºi PNDL 2. ªi politicieni bogaþi! Obezi
de bogaþi. Iar rapoartele Curþii de Conturi a
României de-a lungul timpului  stau mãrturie
de jaful fãcut din banii  publici de întreaga
clasã politicã.
   Mãi politicieni de carton ondulat !! Pe
cãile ferate proiectate de Anghel Saligny,
trenurile  circulau  acum 125 de ani cu 80
de km/orã. Astãzi pe dealul Balota din
Mehedinþi ºi pe viaductele dintre Orºova ºi
Turnu Severin trenurile circula cu 5 km/orã
ºi nu mai este mult pânã nu se va  întâmpla
o nenorocire. Cum aþi devenit mãi
politrucilor  atât de obezi financiar în ultimii
10 ani?  Sau latifundiari? Iubitori de vacanþe
exotice?  Colecþionari de autoturisme de
lux? Sau proprietari de zeci de locuinþe în
marile oraºe ale þãrii ºi în strãinãtate?
   Din salariul de 2000-3000 de euro primit
de la stat? Nu mã!!! Din politicã ºi gratuitãþi!
Politica, comisionul, tupeul ºi nesimþirea v-
au  îmbogãþit!!! În urmã cu 10-15 ani eraþi
flãmânzi ºi cu burta lipitã de spate, iar azi
telescoapele autoturismelor de teren ale
statului  gem când vã urcaþi în ele .  De  15 ani
scrieþi asemenea programe, dar viaþa
românilor nu este cu nimic mai bunã. Iar astãzi
cu un cinism cum nu s-a mai vãzut  vreodatã

asociaþi numele unui geniu al
infrastructurii naþionale cu
programele voastre  care put
a hoþie ºi corupþie.
   Bravo travestiþilor!! Încã
odatã  aþi mai micþionat cu
boltã pe votul alegãtorilor
voºtri!  Valeriu PERA

Vineri, 3 septembrie, în intervalul orar
7.00 -9.00, poliþiºtii mehedinþeni, în colaborare
cu efective din cadrul Inspectoratelor de Poliþie
Judeþene Dolj, Caraº Severin ºi Gorj, au
desfãºurat o acþiune, în sistem integrat, cu
efective mãrite, pe principalele artere din judeþ.

Acþiuni pentru un trafic în siguranþã
Obiectivul activitãþii a vizat

prevenirea ºi combaterea
încãlcãrii normelor de circulaþie
pe drumurile publice în vederea
diminuãrii riscului de producere
a accidentelor rutiere.
   La acþiune au participat 52 de poliþiºti
de la rutierã, cu 26 de autospeciale
dotate cu echipamente video de
supraveghere a traficului rutier ºi
mãsurare a vitezei de deplasare.

   Echipele de control au fost prezente atât pe
sectoarele de drum cu risc rutier ridicat cât ºi
pe arterele rutiere cu un trafic substanþial
generat de tranzitul autovehiculelor.
   Ca urmare a abaterilor constate au fost
aplicate 244 de sancþiuni contravenþionale.

Astfel, 98 de sancþiuni au fost aplicate
pentru depãºirea limitelor legale de vitezã, 8
conducãtori auto au fost sancþionaþi pentru
nerespectarea prevederilor privind manevrele
de depãºire ºi 8 abateri au fost constatate în
rândul bicicliºtilor.
   Au fost reþinute în vederea suspendãrii 33 de
permise de conducere ºi au fost retrase 12
certificate de înmatriculare.

Pentru contracararea aspectelor negative
în trafic ºi reducerea riscului producerii unor
evenimente nedorite, poliþiºtii mehedinþeni
vã recomandã sã respectaþi regulile de
circulaþie ºi sã adoptaþi un comportament
preventiv ºi responsabil în trafic.

Ofiþer relaþii publice/Purtãtor de cuvânt
Insp pr. de poliþie RadoiAndreea
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De câtva timp, în multe publicaþii interne ºi
internaþionale se face mare caz cu privire la douã
atitudini pe care le-a avut papa Francisc al II-lea
recent. La ultimul conciliu, papa ar fi susþinut
cã ºi homosexualii au pãrþi bune, care ar trebui
valorificate; la o conferinþã din mediul academic,
papa a afirmat cã s-ar putea cã bing-bangul
primordial sã fie adevãrat, oricum, Dumnezeu
este cel care ºtie mai bine acest lucru.

Nu ºtiu ce-au scris publicaþiile bisericeºti
catolice despre aceste afirmaþii. Analizându-
le însã mai atent, am ajuns la concluzia cã
papa a ºtiut ce vorbeºte. Caracterizat în
termeni lumeºti, am putea spune cã papa s-
a dovedit încã o datã a fi un mare diplomat;
caracterizat în termeni bisericeºti, am putea
spune cã papa s-a dovedit a fi un bun pãstor,
un arhiereu cu mult tact pastoral.

În primul caz incriminat, comentatorii s-au
grãbit sã-l punã la zid. Papa nu a acceptat
homosexualitatea; n-a fãcut din unul dintre cele
mai mari pãcate o virtute. Dimpotrivã. Papa n-
a acceptat pãcatul, ci a întins o mânã
pãcãtoºilor, celor ce practicã acel pãcat. Nu
fãcea altceva decât sã împlineascã cuvântul
Mântuitorului: “Dumnezeu nu vrea moartea
pãcãtosului, ci îndreptarea lui!”  Mântuitorul
Însuºi nu a venit în lume pentru cei care “nu au
nevoie de mântuire”, ci tocmai pentru pãcãtoºi
ºi S-a jertfit pentru mântuirea lor. Aºadar, papa
ºi-a fãcut doar datoria în acest caz.

În al doilea rând, papa s-a dovedit iarãºi a
fi diplomat ºi cu mult tact pastoral. Un
segment important de intelectuali occidentali
stau departe de Bisericã, fiindcã aceasta nu
le împãrtãºeºte convingerile. Papa a întins o
punte de legãturã ºi cu acest segment. Cu
siguranþã, însã, cã nu este de acord întru totul
cu teoriile care sunt la modã, inclusiv cea cu
bing-bangul primordial. Copilul când vrei sã-
l împaci, te prefaci cã-i dai dreptate ºi-l câºtigi.
Aºa a fãcut ºi papa.

Pãcate ºi pãcãtoºi!
Cât priveºte bing-bangul, trebuie sã zãbovim

puþin asupra acestei probleme. Conform teoriei
respective, înainte de a exista lumea, pãmântul,
soarele, luna ºi stelele, într-un cuvânt,
cosmosul, a existat un bloc uriaº de materie.
La un moment dat, acest bloc a explodat.
Miezul blocului, materie arzândã, a rãmas pe
post de soare. Bucãþile desprinse din bloc s-
au depãrtat cât s-au depãrtat, apoi au început
sã se învârteascã în jurul soarelui. ªi uite aºa a
apãrut cosmosul ºi apoi lumea, fãrã ca
Dumnezeu sã aibã vreun rol. Orice om de bunã
credinþã poate observa cât de naivã este aceastã
teorie. Oricine îºi poate imagina o explozie. În
cazul unei explozii, bucãþile desprinse tind sã
se depãrteze cât mai mult de locul exploziei.
Nici vorbã sã se învârteascã în jurul locului
exploziei. Mai mult, indiferent cât de puternicã
ar fi  fost explozia, bucãþile desprinse capãtã o
vitezã descrescãtoare, iar la un moment dat se
opresc. În cazul cosmosului, observãm cã
planetele se învârtesc în jurul Soarelui pe o
traiectorie fixã, fãrã variaþii, cu o vitezã
constantã, de milioane de ani. Mai mult, în
univers Soarele, planetele sale, meteoriþii ºi
celelalte corpuri cereºti ce-l înconjoarã
formeazã o galaxie. În univers sunt nenumãrate
galaxii ºi fiecare are miezul ei, adicã “soarele”
ei, planetele ºi celelalte corpuri cereºti. A-L
elimina pe Dumnezeu din ecuaþie este o inepþie.
Numai o fiinþã inteligentã ar fi putut sã creeze
universul, sã-i imprime legi fizice dupã care sã
se conducã. Numai orbul ºi surdul nu poate
observa ordinea ºi armonia care existã în
cosmos. Este opera lui Dumnezeu, fiindcã
materia nu are inteligenþã în sine, materia
singurã nu-ºi dã legi dupã care sã se conducã
apoi. Papa ºtia bine aceste lucruri,  dar, din
dorinþa de a nu lãsa “pãcãtoºii” în rãtãcire, a
zis cã “s-ar putea”, “oricum, Dumnezeu ºtie
mai bine ce s-a întâmplat atunci!” Corect!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

În perioada 10-12 septembrie 2021, în judeþul
Vâlcea va avea loc a ºasea ediþie din seria colocviilor
„Lanþul generaþiilor”, cu titlul „Cuvânt rostit, cuvânt
pãstrat. Cultura oralã în România”. Evenimentul este
organizat de cãtre Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.
S. Nicolãescu-Plopºor” al Academiei Române din Craiova
ºi Muzeul Memorial „Nicolae Bãlcescu” din judeþul Vâlcea,
în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã „Antim Ivireanul”,
Muzeul Judeþean „Aurelian Sacerdoþeanu” – Complexul
Muzeal Mãldãreºti, instituþii de culturã finanþate de
Consiliul Judeþean Vâlcea, cu sprijinul Fundaþiei Vaideenii.
   Conform programului, deschiderea oficialã a
evenimentului va avea loc vineri, 10 septembrie, începând
cu ora 10.00, la sediul Bibliotecii Judeþene „Antim
Ivireanul”, în prezenþa reprezentanþilor autoritãþilor judeþene
ºi a instituþiilor partenere. Dezbaterile vor continua
sâmbãtã, 11 septembrie, începând cu ora 10.30, la
Complexul Muzeal Mãldãreºti. Timp de douã zile Biblioteca
Judeþeanã „Antim Ivireanul” ºi Complexul Muzeal
Mãldãreºti vor fi gazdele unui dialog ºtiinþific de înaltã
þinutã, în a treia zi, duminicã ora 10, fiind programatã o
excursie tematicã, având ca subiect patrimoniul religios
din zona Hurezilor.
    Subiectul  colocviului din seria „Lanþul generaþiilor”
este construit în jurul unei provocãri: ce rãmâne din
cuvintele rostite altãdatã? Care este forþa, ecoul lor ºi ce
anume a dus la pãstrarea lor, la dorinþa celor care le-au
auzit de a le transmite mai departe, indiferent de suportul
lor? Întrebãri care marcau pe antici ºi pe moderni, cãrora
traumatismele istoriei ultimelor douã secole (rãzboaiele
mondiale, Gulagul) le-au dat o nouã dimensiune, pentru
a le vedea reactualizate astãzi de fenomene precum political
correctness ºi cenzura reþelelor sociale. Dacã relaþia rostit-
pãstrat era de multe ori vãzutã doar prin intermediul celei
dintre cultura oralã ºi cultura scrisã, astãzi multiplicarea
suporturilor care conservã vocile ºi mutarea lor în virtual
ridicã noi provocãri. Cãreia i se adaugã veºnica întrebare,
care depãºeºte simpla dimensiune patrimonialã, asumând-
o pe cea moralã: ce anume este considerat important pentru
a fi pãstrat ºi transmis prin viu grai?
   Specialiºtii invitaþi, din Chiºinãu, Iaºi, Cluj, Bucureºti,
Craiova, Râmnicu-Vâlcea, de formaþii diferite (istorici,
filologi, etnologi, antropologi), vor discuta acest subiect
în patru secþiuni dedicate modalitãþilor de reprezentare
pozitivã/negativã a oralitãþii, universurilor socio-culturale
specifice, relaþiei dintre oralitate ºi biografie (fragmentul
biografic), relaþiei dintre oralitate ºi traumã sau a oralitãþii
ºi rãzboiului prin prisma culturii  memoriei. Prin
intervenþiile lor, care leagã variate demersuri metodologice
din etnologie, istoria ideilor, istoria memoriei, istoria oralã,
participanþii sperã sã contribuie la reactualizarea unui teren
de cercetare extrem de valoros cultural. În plus, dialogul
pluridisciplinar la care vor participa va pune în valoare
atât surse mai rar folosite sau inedite, cât ºi opþiuni
metodologice de certã actualitate în recunoaºterea
importanþei dimensiunii oralitãþii în spaþiul românesc ºi
nu numai.
Responsabili de proiect:
Nicolae Mihai (Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S.
Nicolãescu-Plopºor” al Academiei Române);
email: nicolamih48@gmail.com
Dumitru Antonie Chelcea (Muzeul Memorial „Nicolae
Bãlcescu”); email: tonichelcea2004@yahoo.com

BIROUL DE PRESÃ AL INSTITUTULUI DE
CERCETÃRI SOCIO-UMANE „C.S. NICOLÃESCU-

PLOPªOR” AL ACADEMIEI ROMÂNE

Acþiune culturalã:

„Lanþul generaþiilor: cuvânt rostit, cuvânt
pãstrat. Cultura oralã în România”.

Leul scîþuie
Majorãrile de preþuri la carburanþi, tutun,

transport urban pun presiune pe nivelul
indicilor ROBOR iar BNR ar putea începe
din noiembrie sã majoreze dobânda sa
cheie, în linie cu deciziile altor bãnci
centrale din regiune.

Miercuri, indicele la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, s-a oprit la 1,61%, faþã de
2,01% la începutul anului, în timp ce indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a stagnat la 1,73%, valori
maxime ale ultimelor cinci luni. Indicele la
12 luni a stagnat la 1,82%.

Bitcoin a crescut luni la aproape 53.000
dolari, evoluþie pusã pe seama faptului cã
investitorii profesioniºti nu se gãseau în piaþã,
care era închisã cu ocazia „Zilei Muncii”.

Marþi, cotaþiile criptomonedei au coborât la
aproape 43.000 dolari, evoluþie provocatã de unele
probleme cu care s-au înfruntat platformele de
tranzacþionare dar ºi de faptul autoritãþile din
Salvador au fost nevoite sã deconecteze temporar
portofelul digital lansat odatã cu adoptarea oficialã
a bitcoin ca mijloc de platã.

Miercuri, bitcoin fluctua în culoarul
44.500 - 47.400 dolari iar ether se miºca
între 3.220 ºi 3.540 dolari.

Analiza cuprinde perioada 31 august - 8
septembrie.  Radu Georgescu

 URMARE DIN PAGINA 2
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Se contureazã schimbãri la locul de muncã.
Observã atent ceea ce se petrece în preajma ta
ºi evitã luarea deciziilor importante. Se
finalizeazã o etapã profesionalã, începe o alta,
se reconfigureazã activitatea, relaþiile colegiale,
dar ºi condiþiile de muncã. Informeazã-te corect
ºi la timp din surse sigure ºi nu slãbi vigilenþa.
În umbrã încep sã se activeze conflicte serioase.
Amestecul dulce-amar din domeniul profesional
în care activezi te poate neliniºti, dar cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine.
Sãnãtatea este foarte vulnerabilã datoritã
contextului astral din aceste zile, bine fiind sã-i
acorzi atenþie ºi îngrijiri corespunzãtoare.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Perioada te predispune la focusarea pe
relaþiile sentimentale. O relaþie amoroasã se poate
finaliza sau cel puþin îºi schimbã condiþiile ºi
termenii de desfãºurare. Însã, este posibilã ºi o
altã idilã interesantã. Relaþiile cu copiii intrã în
discuþie în chip zgomotos. Diferenþa de mentalitate
dintre tine ºi ceilalþi mai ales în plan afectiv poate
duce la reconfigurarea relaþiilor dintre voi.
Prudenþã, rãbdare, ascultã ce au de zis ceilalþi ºi
gândeºte-te pe îndelete cum vei proceda în
continuare! Existã detalii ascunse vizavi de acest
segment, care îºi fac simþitã prezenþa prin situaþii
bizare. Mult de lucru la serviciu, dar ºi acasã în
plan personal. Cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Se recomandã orientarea eforturilor spre
segmentul domestic ºi spre relaþiile familiale. Vor
avea loc discuþii importante, întâlniri deosebite cu
neamurile, vizitarea locurilor natale ºi trasarea
planurilor de viitor. Este nevoie de schimbãri majore
în spaþiul de locuit, însã deocamdatã verificã atent
instalaþiile de apã. Sunt posibile avarii de la ºi prin
apã. Fii prudent vizavi de dialogurile cu membrii
familiei, pentru cã existã tensiuni. Cei dragi au alte
planuri domestice ºi comunicã asta destul de
vehement. Cu puþin efort ºi bunãvoinþã se poate
ajunge la un consens cu toatã lumea. Relaþiile
amoroase sunt surprinzãtoare. Activitãþi recreative
ºi hobby-uri. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci fii
prudent ºi dozeazã-þi eforturile.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Multe discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat! Este bine sã reþii informaþiile
vehiculate în preajma ta ºi subiectele pe care le
discuþi cu ceilalþi, întrucât îþi vor fi de folos la
momentul potrivit. Demersuri intelectuale,
rezolvarea unor chestiuni personale ºi profesionale,
multe cãlãtorii pe distanþe scurte. Deciziile
importante ºi asumarea unor responsabilitãþi
majore, lasã-le pentru o altã perioadã mai bunã.
Acasã în familie sunt multe treburi de fãcut, bine
fiind sã te implici serios în rezolvarea lor. Discuþii
ºi întâlniri cu neamurile. Comunicarea este
deficitarã în aceastã sãptãmânã, deci fii foarte
prudent. Chestiuni sentimentale ºi legate de copii.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este nevoie sã te ocupi de segmentul financiar.
Se deschide o etapã de câºtig din munca proprie,
fiind astfel posibil sã te orientezi spre alte surse
de venit. Fii prudent vizavi de bani, deoarece
sunt posibile multe încurcãturi ºi minciuni.
Verificã fiecare document care îþi atestã drepturile
salariale ºi evitã cheltuielile extravagante.
Factorul necunoscut îþi poate crea neplãceri când
ºi cum te aºtepþi mai puþin. Provocarea perioadei
analizate constã în a învãþa sã gestionezi corect
banii ºi a-þi remodela viziunea asupra lor. Practic
banii ajutã la efectuarea unor schimburi, care
aduc energii în viaþa ta, dar te ºi elibereazã de
acelea care nu-þi mai sunt de folos. Multã forfotã
în familie, plus treburi gospodãreºti restante.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O perioadã foarte importantã pentru tine,
întrucât te ajutã sã finalizezi treburi restante, sã
renunþi la obiceiuri proaste, sã-þi trasezi noi
planuri de viitor ºi sã te orientezi spre relaþii de o
mai bunã calitate. Chiar dacã, stãrile tale de spirit
fluctueazã mult ºi sãnãtatea este vulnerabilã, te
poþi concentra pe ceea ce îþi este þie de folos acum.
Totuºi nu forþa nota, ocupã-te numai de treburi
uºoare ºi la nevoie cere sprijinul celor dragi.
Multe revelaþii, informaþii deosebite obþinute pe
cãi neobiºnuite, asumarea unor responsabilitãþi
noi. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
cheltuieli dar primeºti bani, cadouri sau favoruri
dinspre segmentul profesional.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O perioadã care îþi aduce multe informaþii
deosebite, pe cãi neobiºnuite. Discuþii tainice
cu oameni importanþi, mai ales privitoare la
segmentul partenerial. Este posibil sã decizi
desprinderea de unii parteneri, fie cã este vorba
despre partenerul de viaþã, fie despre cei de
afaceri sau despre colaboratori. Prudenþã,
rãbdare, mãsurã în toate! Sãnãtatea este
vulnerabilã ºi de aici apar tot felul de stãri
fluctuante. În a doua parte a sãptãmânii te vei
simþi mai bine, dar nu forþa nota. Sunt ºanse
mari de progres ºi de schimbarea unor planuri
personale sau profesionale care nu au dat
roadele scontate pânã acum.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile socio-profesionale sunt foarte active
pe tot parcursul sãptãmânii. Discuþii, întâlniri la
nivel înalt cu ºefi sau cu reprezentanþii unor
instituþii oficiale. Se contureazã un început în
unele relaþii. Însã, în altele, mai ales în relaþiile
cu unii prieteni sau cu unele persoane care te-
au susþinut cumva în proiectele tale profesionale
este vorba despre un final. Prudenþã, întrucât
existã multe necunoscute importante în acest
segment de viaþã, iar iluzia ºi dezamãgirea sunt
de proporþii. Evitã sã povesteºti multe ºi mãrunte
despre tine ºi despre planurile tale personale
de viitor. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel încât
ai nevoie de odihnã ºi detaºare de cotidian.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna îþi aduce în atenþie segmentul
profesional ºi relaþiile aferente. Se contureazã
un început favorabil în privinþa statutului socio-
profesional. Imaginea ta în ochi altora se va
modifica, depinzând numai de tine cum ºi în cel
fel. Este bine sã eviþi a povesti amãnunte despre
tine ºi planurile tale de viitor, pentru cã unii pot
interpreta greºit totul ºi de aici reacþii în
consecinþã. La serviciu, se poate finaliza o etapã
de lucru. ªefi care se schimbã, condiþii noi de
muncã, implicare în activitãþi profesionale de
anvergurã. Noutãþile sociale sunt frecvente ºi de
bun augur. Totul este sã fii deschis, pregãtit ºi
bine informat. Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi
interesante.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Multe dintre concepþiile tale se vor modifica
începând cu aceastã sãptãmânã. Te vei orienta
spre alte filozofii de viaþã ºi spre a relaþiona cu
oameni valoroºi ºi bine experimentaþi în ale vieþii.
Activitãþi intelectuale de anvergurã, planuri de
cãlãtorii, de studii ºi de reluare a unor secvenþe
de învãþare-evaluare. Relaþiile cu strãinãtatea
sunt deosebite. Unele se finalizeazã, fãcându-
se loc pentru altele. Este posibil sã cãlãtoreºti
pe distanþe lungi, dar fii prudent, pentru cã
neplãcerile apar când te aºtepþi mai puþin. Multã
animaþie în plan profesional, fiind vorba de
discuþii importante cu ºefii ºi colegii de muncã.
Schimbare de statut socio-profesional.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Schimbãri în plan financiar, la secþiunea bani
ºi bunuri administrate ºi folosite în comun cu
alþii. Este posibil sã primeºti o sumã de bani
restantã, sã reuºeºti sã achiþi datorii vechi sau
sã lãmureºti chestiuni privitoare la moºteniri ºi
partaje. Verificã atent fiecare document ºi
informeazã-te în permanenþã din surse sigure.
Existe amãnunte necunoscute, dar importante
vizavi de ceea ce se petrece în plan financiar. De
evitat investiþiile de anvergurã ºi a-i lãsa pe alþii
sã profite de pe urma veniturilor tale! Activitãþi
intelectuale, planuri de cãlãtorii, abordarea unei
noi filozofii de viaþã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Perioadã foarte importantã în plan
partenerial! Se finalizeazã o etapã, asta
însemnând desprinderea de un partener de viaþã,
desprinderea dintr-o colaborare profesionalã
neprofitabilã sau reconfigurarea alteia din toate
punctele de vedere. Apar ºi noutãþi, însã de
reþinut cã nu este ceea ce pare. Nebuloasa care
domneºte în acest segment de viaþã îþi creeazã
multe iluzii ºi dezamãgiri. Prudenþã, detaºare ºi
nu te baza pe niciun partener, oricât de minunat
ar pãrea la prima vedere. Demersuri financiare
privitoare la cheltuieli comune cu alþii, achitarea
unor datorii, dar este posibil sã ºi primeºti ceva
bani, bunuri sau favoruri deosebite.

(9 - 15 septembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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În perioada 30.08.-05.09.2021 frumoasa staþiune
de la Marea Neagrã cu nume de planetã -VENUS - a
fost plinã ochi cu peste 300 de sportivi mici ºi mari,
campioni sau pionieri din Judo-ul românesc,
campioni europeni, mondiali sau olimpici din Judo,
în cadrul stagiului de pregãtire organizat de clubul
“Pantheon” Constanþa ºi condus pe Tatami de Sensei
Eiji KIKUCHI, deja la a 5-a participare alãturi de
Sensei Iulian Surla în segmentul Kata din Judo
(partea demonstrativã din Judo) ºi de Prof. Igor
Neagu din Rep. MLD în sesiunile de Randori (luptã
liberã din antrenamentul de Judo).
   A fost un prilej de consolidare a cunoºtinþelor
despre Judo, dar ºi de adãugare a ceva nou pentru
sportivi, antrenori, arbitrii.
   Antrenamentele s-au desfãºurat în Dojo-ul care
este în aer liber cu mult spirit ºi ambiþie din partea
participanþilor.
   Stagiul “Pantheon” 2021 s-a încheiat cu un mic
concurs numit “Black Sea Judo Cup” organizat
inedit pe plaja Mamaia, în aer liber, pe nisip, la
care au participat 200 de sportivi de la 19 cluburi
din România ºi Rep. MLD pentru vârstele U10, U12,
U14 ºi U16, masculin ºi feminin.
   CSM Drobeta a fost reprezentatã de
MOLDOVEANU SARA la ctg.+63 kg - U 14 care a
reuºit sã se claseze pe prima treaptã a podiumului
în aceastã competiþie, fiind o bunã verificare în
vederea participãrii la Campionatele Naþionale pentru
aceastã vârstã, ce vor urma în luna octombrie.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

300 de sportivi mici ºi mari,
campioni sau pionieri din Judo-ul
românesc au fost pe plaja Venus

a n u n þ

   În data de 17.08.2021, S.C. SECOM S.A. a semnat contractul de finanþare cu MINISTERUL
INVESTIÞIILOR ªI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaþional Infrastructurã Mare. Proiect denumit “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa ºi apã uzatã în judeþul Mehedinþi în perioada 2014-2020”
   “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Mehedinþi în perioada
2014-2020” are o valoare totalã de 284.265.168,10 (din care autoritãþile locale contribuie cu 1.88%; SECOM S.A.
contribuie cu 6.00%; 12.22% contribuþie de la bugetul de stat ºi 79.90% contribuþie Uniunea Europeanã - fonduri
nerambursabile) ºi este destinat investiþiilor în dezvoltarea  infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Mehedinþi.
   Investiþiile în dezvoltarea  infrastructurii de apã în judeþul Mehedinþi în urmãtoarele localitãþi: Drobeta
Turnu Severin - ªimian, 5 sisteme microzonale de apã - SZA Brebina, SZA Vânjulet, SZA Ergheviþa, SZA
Jiana, SZA Izvoru Bârzii - Schinteieºti, 12 sisteme locale de alimentare cu apã - SA Baia de Aramã, SA
Negoeºti, SA Strehaia, SA Comanda, SA Vânju Mare, SA Hinova, SA Bistrita, SA Cerneþi, SA Cioroboreni,
SA Jiana Veche, SA Dãnceu, SA Burila Mare, constau în:

1. Reabilitarea ºi construcþia de staþii de tratare a apei potabile, împreunã cu mãsuri de creºtere a
siguranþei în alimentare ºi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile - prin reabilitarea surselor
de apã subterane, a aducþiunilor ºi rezervoarelor de înmagazinare. Prin proiect sunt prevãzute urmãtoarele:

- înlocuire pompe în foraje existente - 3 bucãþi;
- aducþiuni noi - 5.003 m;
- aducþiuni reabilitate - 8.699 m;
- staþii de clorinare noi - 1 bucata;
- staþii de tratare ºi clorinare apã noi - 9 bucãþi;
- optimizare funcþionare staþie de tratare existentã - 1 bucatã;
- rezervoare de înmagazinare noi - 1 bucatã;
- rezervoare de înmagazinare reabilitate – 5 bucãþi.

2. Reabilitarea ºi extinderea sistemelor existente de distribuþie a apei constau în:
- staþii de pompare noi amplasate în gospodãrii de apã - 1 bucatã;
- staþii noi de pompare amplasate pe reþelele de distribuþie - 2 bucãþi;
- extindere reþea de distribuþie apã potabilã - 37.159 m;
- reabilitare reþea de distribuþie apã potabilã - 21.324 m;
- cãmine de apometru pe branºamente existente - 953 bucãþi;
- înlocuire cãmine de branºament pe branºamente existente - 5.844 bucãþi.

3. Dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apã în localitãþile
urbane ºi rurale:

- realizarea de sisteme SCADA noi pentru investiþiile propuse prin proiect dar ºi integrarea
informaþiilor din SCADA existente în sistemul centralizat la nivelul întregii arii de operare;
- linia nãmolului în cadrul staþii de tratare existentã Drobeta Turnu Severin - 1 bucatã.

Investiþiile în infrastructurã de apã uzatã sunt:
Aglomerãrile incluse în proiect: Drobeta Turnu Severin, ªimian, Vânju Mare, Vînjulet.

1. Construirea de facilitãþi pentru gestionarea nãmolului provenit din cadrul staþiilor de epurare existente.
Prin proiect sunt prevãzute urmãtoarele:

- platformã de stocare nãmol în cadrul staþiei de epurare Vânju Mare - 1 bucatã;
- instalaþie de uscare nãmol deshidratat în cadrul SEAU Drobeta Turnu Severin - 1 bucatã.

2. Reabilitarea ºi extinderea colectoarelor de canalizare a apelor uzate, astfel, prin proiect sunt prevãzute
urmãtoarele:

- extindere reþea de canalizare - 18.061 m;
- reabilitare reþea de canalizare - 12.174 m;
- conducte de refulare noi - 7.281 m ;
- staþii de pompare apã uzatã noi - 23 bucãþi;
- staþii de pompare apã uzatã reabilitate - 1 bucatã;
- racorduri de canalizare amplasate pe reþele existente - 232 bucãþi.

3. Dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea infrastructurii sistemelor centralizate de apã uzatã în localitãþile urbane ºi rurale.
Realizarea de sisteme SCADA noi pentru investiþiile propuse prin proiect dar ºi integrarea informatþilor din
SCADA existente în sistemul centralizat la nivelul întregii arii de operare.

Proiect cofinanþat de Uniunea Europeanã din Fonduri de Coeziune
prin Programul Operaþional Infrastructura Mare 2014-2020

Contact: Societatea Secom S.A. – Departamentul de Implementare Proiecte
Violeta Pistol – Responsabil publicitate

BulevardulCarol I nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Mehedinþi, România

S-A SEMNAT CONTRACTUL de FINANÞARE pentru
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã uzatã

în judeþul Mehedinþi în perioada 2014 - 2020”

Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia,
compusã din 4 camere + 1 camerã, hol, 3 terase
(una închisã), baie (fosã septicã), dotatã cu maºinã
de spãlat automatã, apã caldã (boiler electric),
bucãtãrie, dotatã cu combinã frigorificã, aragaz,
cuptor cu plitã electricã, instant Delimano, sobã cu
plitã, cãmarã, beci (butoaie, damigene 50 ºi 25 litri),
gresie, faianþã (bucãtãrie, baie, hol ºi terase),
magazie, hambar, curte + grãdinã, mari, 2 surse
de apã. Telefon contact 0722216893
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Dupã remiza cu Gilortul Târgu
Cãrbuneºti, scor 2-2, pe  Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin, în runda inauguralã a Ligii
a 3-a, Viitorul ªimian a pierdut,
sâmbãta trecutã, cu 2-1 partida de
la CSM Reºiþa.

Bãnãþenii au controlat autoritar
jocul ºi au avut avantaj de 2 goluri,
prin reuºitele lui Gakou Aboubacar,
(’16) ºi Sergiu Rimovecz, (’58), iar,
în prelungirile partidei, Daniel Miºea
a izbutit golul de onoare al oltenilor.

Astfel, CSM Reºiþa s-a impus la
limitã, spre indignarea antrenorului
reºiþean Dan Alexa, nemulþumit de
faptul cã elevii s-au jucat cu ocaziile
ºi n-au câºtigat la scor partida cu
Viitorul ªimian. „Sunt dezamãgit.
Ratãm enorm de mult! Ne-am bãtut
joc de ocazii, sunt foarte supãrat de
execuþiile jucãtorilor mei, nu doar
atacanþii. Au avut ocazii ºi mijlocaºii
ºi fundaºii de a înscrie. Nu se poate
sã ratãm în fiecare meci ºapte sau opt
ocazii clare ºi sã tremurãm pe final.
Este o problemã realã a noastrã, le-
am spus-o jucãtorilor în vestiar,
imediat dupã meci. Nu ajunge cã
producem fotbal ºi cã ducem mingea

ªimian cautã prima victorie în Liga 3

Repartizate în seria a 7-a a
Campionatului Naþional de Fotbal
rezervat Juniorilor Republicani,
echipele severinene CSS ºi
Luceafãrul au început noul sezon cu
rezultate diametral opuse. Dacã CSS
Drobeta Turnu Severin a câºtigat
ambele jocuri disputate, sâmbãta
trecutã, pe Stadionul Municipal, cu
LPS Slatina, 4-1 la Juniori U19 ºi
3-1 la Juniori U17, Luceafãrul a fost
învinsã, în deplasare, de FCU
Craiova, cu 4-2 la Juniori U19 ºi cu
2-1 la Juniori U17. Sâmbãtã, pe
Stadionul Severnav, Luceafãrul va
întâlni Viitorul Argeº, iar CSS va
juca la CSJ ªtiinþa U Craiova.

Start pentru juniorii republicani

uºor în careul advers. Important este
sã facem diferenþa în faþa porþii. Acest
lucru am avut sã le reproºez, în rest
ca ritm de joc, ca seriozitate, sunt
mulþumit. Am fost echipa net
superioarã. În repriza a doua, fãrã sã
exagerez, cred cã am avut ºapte
situaþii imense, dintre care vreo trei
singur cu portarul. N-am reuºit sã
gãsim soluþia bunã ºi apoi am primit
gol în minutul 91. Sunt bucuros
pentru cele trei puncte, pentru joc în
multe momente, dar sunt foarte
supãrat pentru cã ratãm. Nu este o
întâmplare, ratãm meci de meci. Dacã
nu vom înscrie mãcar jumãtate din
ocaziile pe care ni le creãm, putem
avea probleme”, a declarat Dan Alexa,
antrenorul de la CSM Reºiþa.

De partea cealaltã, antrenorul
severinean Relu Þurai a recunoscut
superioritatea bãnãþenilor ºi sperã ca
elevii sãi sã bifeze sâmbãtã prima
victorie în Liga 3, mai ales cã întâlnesc
echipa a II-a a celor de la Viitorul
Pandurii Târgu Jiu, recent înfiinþatã.
Partida este programatã de la ora
17:00, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin. “La Reºiþa,
am întâlnit o echipã tehnicã, solidã,

bine pregãtitã, cu un antrenor
experimentat. CSM Reºiþa e probabil
cea mai bunã echipã din serie, care
ºi-a anunþat clar intenþiile de
promovare. Noi am
început meciul timid
ºi am fost dominaþi
clar în prima reprizã.
Am încercat sã punem
mai multe probleme în
repriza a doua, dar n-
au reuºit sã creem
prea mare pericol la
poarta adversã.
Trebuie sã
recunoaºtem cã s-a
vãzut clar dominarea
celor de la Reºiþa.
Trebuie sã învãþãm
ceva din acest meci ºi
sã privim cu
încredere jocurile
urmãtoare. Sâmbãtã
jucãm cu echipa a
doua a celor de la
Viitorul Pandurii ºi

avem nevoie de victorie”, a spus Relu
Þurai. Etapa trecutã, Viitorul Pandurii
II Târgu Jiu a remizat, scor 0-0, cu
Armata Aurul Brad.

 Mircea Oglindoiu

Liga 3, seria 7, etapa 2
CSM Deva - Jiul Petroºani 1-0
CSM Reºiþa - Viitorul ªimian 2-1
Viitorul Pandurii Târgu Jiu II - Armata Aurul Brad 0-0
Progresul Ezeriº - Pandurii Târgu Jiu 0-2
Voinþa Lupac - Gilortul Târgu Cãrbuneºti 3-1
Clasament
1. Pandurii Târgu Jiu 2   2 0   0 5-1 6
2. CSM Deva 2   2 0   0 4-0 6
3. CSM Reºiþa 2   2 0   0 4-1 6
4. Voinþa Lupac 2   1 0   1 3-4 3
5. Viitorul ªimian 2   0 1   1 3-4 1
6. Jiul Petroºani 2   0 1   1 2-3 1
7. Gilortul Tg.Cãrbuneºti 2  0 1   1 1-3 1
8. Viitorul Pandurii II 2   0 1   1 1-3 1
9. Armata Aurul Brad 2   0 1   1 0-2 1
10. Progresul Ezeriº 2   0 1   1 0-2 1
Etapa a 3-a
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - CSM Deva
Pandurii Târgu Jiu -Voinþa Lupac
Armata Aurul Brad - Progresul Ezeriº
Viitorul ªimian - Viitorul Pandurii Târgu Jiu II
Jiul Petroºani - CSM Reºiþa
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Mã nepoate, când credeam cã e
mai liniºte, cã e cãldurã mare monºer,
sã porni revoluþia. Pã da, sã
revoluþionã nea Rapcea, scandal mare
la ºcoala ‘mnealui, cã fu schimbat din
foncþia de director, pe motiv de covid.
Cã cicã nea Rapcea a fost împotrivã,
cã nu a procedat cum trebe, cã
trebuie înlocuit, cã nu sã ºtie ce
politicã face, cã  a stat prea mult cu
limuzina parcatã în faþa primãriei mai
ca primaru’, ce sã mai!

Bine, pritoceala asta cu directorii
de ºcoli ieste în cel mai pur stil liberal,
da tot aºa cum au procedat toþi când
au ajuns la putere. Vã mai amintiþi,
pe vremea PSD-ului ce temenele
fãceau unii pi la uºa maºinii lu’ nea
Mitrea, mai aveau puþin ºi adunau
toate scamele de pe covoraºele di la
Audi. Unde mai pui cã sã fãcea naveta
di la Severin pãnã unde trebuia ºi de
trei ori pe zi, dacã ierea nevoie, numai
sã iasã bine treaba. ªi ajunsãrã unii
la butoane ºi acuma trebe sã execute.
ªi sã-i execute, pe unii ºi pe alþii. Unii
zic, cã ºi nea Rapcea e de prea multã
vreme, cã þine de foncþie, ‘mnealui
zâce cã a ºi fãcut multe în ºapte ani
de acasã, aºa cã adevãrul îl ºtiu tot
elevii ºi pãrinþii, cã ei sunt beneficiarii.

Între timp, la televizor sã scrie o
facturã pierdutã la energie, din partea

 nea Mãrin

Revoluþia lu’ nea Rapcea, pritoceala directorilor, factura pierdutã a
lu’ nea Popescu ºi transferurile lu’ nea Truºcã la ªimian

lu’ nea Virgil Popescu. Cã cicã
‘mnealui nu primeºte factura de
energie lunar. Cicã de doi ani este
client Hidroelectrica ºi primeºte
factura „cam o datã la 2 luni”. Nici nu
ne gândeam cã putea fi client în altã
parte ºi nu la Hidroelectrica, cã doar
e de-a locului. ªi o ºtiu ºi toþi bãieþii
deºtepþi di la Energie, pe care i-a
cunoscut ºi nea Virgil de-a lungul
timpului. Mai bine tãcea!

Mã fraþilor ºi uite aºa, cu ajutor di
la nea Virgil, ajunsã ºi nea Iovãnel di
la PSD la PNL ºi acuma ajunsã
membru al Consiliului de
Administraþie la Crucea Wind Farm,
pe care o deþine integral ºi care
opereazã parcul eolian dobrogean
Crucea Nord preluat de la grupul
german STEAG. Nea Iovãnel conduce
societatea Termoficare Gaz
Drobeta ºi este ºi inspector
la Serviciul Coordonare
Activitãþi Gospodãrie al
Primãriei Drobeta Turnu
Severin. Pãi dacã poate!?

Mã nepoate, sã ne
aducem aminte cã nea
Virgil Popescu declara la
un moment dat public cã
urmãtorul pas va fi rezilierea
contractului de concesiune a reþelei
locale de distribuþie a gazelor încheiat

cu Compania Mehedinþi Gaz. Acest
lucru nu s-a mai întâmplat. Ulterior,
s-a anunþat cã producãtorul de gaze
Romgaz, controlat de Ministerul
Energiei, intenþioneazã sã preia
Mehedinþi Gaz, deþinutã în prezent

indirect de cãtre compania italianã
Italtecna SpA din grupul de firme
Dondi Construzioni.

Mã fraþilor, greu cu colectarea
selectivã la severineni, mai mult sã
colecteazã pe lângã containere, pe
lângã blocuri, ba chiar direct din
balcon, nu sã mai ºtie. Nu mai
ajungem noi prea departe, în ritmul
ãsta ºi sã pare cã e ºi greu sã luãm
din bunele exemple ale altora.

Mã fraþilor, nea Truºcã sã apucã de
transferuri, dupã alea din politicã sã
pricepe ºi la fotbal, ca tot românul. Aºa

cã transferã la Viitorul ªimian într-o
veselie, mai sã-l concureze pe Becali
la capitolul vedete în devenire. Mâine-
poimâine ajunge ªimianul în Liga
Campionilor, de cautã aia pe hartã sã
vadã unde trebe sã joace. Sau de unde

sã procure pistoalele promise!? Bine,
al lu’ Zbanghiu zisã cã trebe sã mai
treacã multã apã pe Dunãre pãnã sã
ajungã nea Truºcã în Liga Mare.

Mã fraþilor, da pãnã sã rezolvã
daravela di la ªimian, sã
autosesizeazã organele abilitate
despre prezenþa unei “bombe” în
buricu’ Severinului, aºa dupã cum sã
vede într-o fotografie trimisã de un
cetitor obiectiv!?

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


