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CARBURANTUL ROMÂNESC ÎNCEPE SÃ MIROASE A… RÃZBOI!

 Continuare în pag. 2

Din seara zilei de miercuri 9 martie
2022, benzinãriile româneºti începurã sã fie
luate cu asalt de posesorii de autoturisme,
autoutilitare etc. Cozi imense se formarã încã
de pe la orele 17, ceea ce îngreunã teribil traficul
rutier. Poliþia ieºi, spre orele 19, în stradã
încercând sã fluidizeze cãile de rulare. Ca un
frison, prin societatea româneascã se strecurã
zvonul (?) cã, de la ora 0, 10 martie, carburantul
se va scumpi cu peste 50%, adicã un litru de
motorinã va ajunge la 11-12 lei!
 Panicaþi, ºoferii procedarã la rânduire, ceea
ce provocã prin oraºele noastre imagini ca
pe vremea ceauºismului deplin, când
benzina se livra dupã niºte cote, apoi, funcþie
de numãrul de înmatriculare, cu soþi sau fãrã

soþ, ca sã nu. Mai vorbim de nopþile petrecute
la cozi, nu doar cu maºina, ci ºi cu rezervoare
în spinare ori bidoane de toate felurile în care
sã mai cumperi, la învoiala cu benzinarul de
la pompã, câþiva litri în plus…
   Acum, scumpirea nu ºtim cui se datoreazã
sau, mai exact, zvonul scumpirii, cã la ora
redactãrii acestui material, nu eram în clar
dacã este doar un fake news sau un adevãr
desprins din… scurgerile de informaþii de
la pe la guvern sau din altã sursã!
   Ministrul economiei, dl Popescu, garanta
cu ceva timp înainte, cã existã stocuri suficiente
în România, de carburanþi, deci populaþia sã
nu se panicheze, sã nu vinã la cozi la
benzinãrii.

O nouã etapã a
colectãrii selective

Comemorarea Zilei deþinuþilor
politici anticomuniºti
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Când sã rãsuflãm cât de cât
uºuraþi cã a mai trecut din urgia
pandemiei (din care nu am înþeles
mai nimic, doar am rezistat cum am
putut fiecare), vine urgia rãzboiului,
ºi aceastã atmosferã grea, sumbrã,
impusã de presiunile demente ale
unui imperialism vetust, anacronic.

Te uiþi la imaginile din Ucraina
ºi îþi dai seama cã ai în faþã un
rãzboi absurd, un rãzboi în care
ecuaþia clasicã învins-învingãtor e
depãºitã. Avem în faþã doi învinºi,
douã þãri distruse din cauza unor
pretenþii teritoriale care poate aveau
un înþeles la începutul secolului
trecut, dar azi sunt efectiv aberante.

Pe de o parte avem o Ucrainã
distrusã, cu milioane de refugiaþi,
cu alte milioane de cetãþeni care
fabricã cockteiluri molotov ºi se
antreneazã sã riposteze. Cu o
economie la pãmânt, victime
nevinovate, oraºe ocupate.

Iar pe de alta avem o Rusie
încolþitã sever de sancþiuni, prinsã
într-o blocadã financiarã ºi
economicã imensã ºi necruþãtoare.

Decenii le vor trebui sã lase în
urmã ravagiile rãzboiului, ºi sã
refacã relaþiile internaþionale.
Ucraina sigur va beneficia de ajutor
internaþional, dar ruºii, ruºii
obiºnuiþi, vor plãti un preþ uriaº.

Douã þãri distruse, douã popoare
care îºi ucid între ei copiii
trimiþându-i în prima linie. Bun, ºi
dacã Rusia lui Putin ocupã Ucraina,
o cuceresc, ce rezolvã? Milioane
vor fugi, vor cere azil politic.
ªcolile, spitalele, industria,
agricultura, transporturile - totul
e blocat. Sunt milioane care îºi
lasã în urmã casele, locurile de

Rãzboi cu doi învinºi
muncã, munca de o viaþã.

În urmã cu douã luni aveau ºi ei
o viaþã normalã, ca a noastrã. Cine
ar fi crezut cã vor ajunge sã lupte
cu tancurile? Putin câºtigã niºte
teritorii, dar cu ce preþ? Ce face cu
ele, în condiþiile în care mereu vor
riposta ucrainienii? ªi naziºtii au
câºtigat Franþa, de exemplu, dar nu
au reuºit decât teroare, ºi o
ocupaþie vremelnicã.

Rãzboiul e o demenþã ºi un act
profund criminal. Când vezi imaginile
cu miile de refugiaþi, femei cu copii în
braþe, te cutremuri. La ce bun?

E îngrozitoare ºi pasivitatea NATO.
E o discreditare, o umilinþã. Cine ar fi
crezut cã NATO, UE, ONU vor sta cu
botul pe labe la frontiera unei þãri
agresate ºi umilite? Marea democraþie
occidentalã se clatinã pe picioruºele
ei de porþelan de Brussel. Faþã de
luptãtorii ucrainieni care-ºi apãrã cu
arma în mânã þara, funcþionarii UE ºi
europarlamentarii lui peºte par niºte
ºcolãriþe fiþoase care descoperã
acum fumatul în toalete. ªi nu doar
cele douã mari þãri vor suferi, iatã cã
ºi la noi se resimte criza, ºi se resimte
de la zi la zi, ca un suflu rece în ceafã.
În loc sã ne bucurãm cu inima
întreagã cã au cãzut restricþiile, cã
putem, cel puþin o vreme, respira în
voie, ne sufocã atrocitãþile rãzboiului,
tragedia unui popor cãlcat în picioare,
un popor cu nimic diferit de noi.

Mã întreb ce am face noi într-o
asemenea situaþie? Noi cu
politicienii noºtri de rahat aromat,
cu un preºedinte care pânã ar
articula ceva s-ar termina
programul de instrucþie, cu
fanfaronii ºi farfuzele noastre. Stare
de crizã? Sã ce? Sã ne încurcãm
iar în reguli ºi regulamente? În noi
rigori formale? Starea de crizã e
deja o realitate, nu mai e nevoie de
legi în plus sã o semnalizeze.

“8 Martie este o zi specialã pentru
toþi. Este momentul în care toate
gândurile mele se îndreaptã cãtre
dumneavoastrã, mame, fiice, soþii,
surori, bunici ºi prietene.
   Astãzi, cu aceeaºi emoþie ca de
fiecare datã, am mers la fabricile de
pe raza municipiului, unde am

8 Martie - o zi specialã

împãrþit flori doamnelor ºi
domniºoarelor care îºi desfãºoarã
activitatea aici.
   Vã mulþumim cã faceþi parte din
viaþa noastrã ºi cã ne sunteþi alãturi
zi de zi!
   Vã doresc o primãvarã frumoasã
ºi un cãlduros La Mulþi Ani!”.

Marius SCRECIU
Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin

CARBURANTUL ROMÂNESC
ÎNCEPE SÃ MIROASE A… RÃZBOI!

Desigur, existã stocuri, am înþeles, dar
domnul ministrul nu precizeazã cu cât
se va vinde carburantul din aceste
stocuri la pompã. Cã guvernul poate
da din stocuri carburant cãtre
distribuitorii de aºa ceva, dar aceºtia
sunt liberi precum economia noastrã
de piaþã sã vândã la ce preþ doresc!
   Cum, necum, peste România se
abate tot mai agresiv umbra sãrãciei,
a inflaþiei, a scumpirilor în lanþ, chiar
dacã preþurile carburanþilor nu vor
ajunge aºa, peste noapte, la preþuri
atât de mãrite! Ceva, ceva, se va
întâmpla, nu se poate sã nu se
resimtã ºi la noi mai acut, criza
ucrainiano-ruseascã. Carburantul
românesc, din pãcate, în aceste
circumstanþe nefaste, începe sã

miroase a… rãzboi. Iar un carburant
mãrit la preþ, înseamnã preþuri în lanþ
mãrite la alimente, la celelalte
mãrfuri, o reacþie prin care omenirea
a mai trecut, generaþia de peste 70-
80 de ani o ºtie din proprie experienþã,
cei tineri o ºtiu din cãrþile de istorie,
iar acum o trãiesc pe propria piele…
   Ce facem cu rãzboiul de la estul
Europei, îl oprim sau îl lãsãm sã
continue? Din rãzboi, se ºtie, sunt mulþi
care câºtigã, câºtigã imens, averi
fabuloase, cu toatã tragedia care se abate
peste þãrile aflate în ghearele lui…
   America, Rusia, NATO, ce faceþi cu
omenirea, asta ne-aþi pregãtit dupã
pandemie, un rãzboi? „Teoria
conspiraþiei” are dreptul sã vã arate cu
degetul ºi “sã spunã lumii large” ce
diavoli se ascund în spatele preþurilor
ce vor urma, sau e doar o… chestie
de “negocieri la masa tratativelor”, de
„decizii pe cale diplomaticã”, de
“repoziþionãri geo-strategice” ºi alte
gargariseli din astea?
   Stop, ne-am sãturat, opriþi, oameni buni,
ºi imperialismul rus ºi expansiunea
NATO, ºi nesãturarea nesãtuilor
super-bogaþi, ºi nebunia nebunilor
care conduc lumea! C. OVIDIU
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În Drobeta Turnu Severin începe
o nouã etapã a ridicãrii gunoiului,
ºi anume sistemul de colectare din
poartã-n poartã, ocazie cu care
operatorul de salubritate pune la
dispoziþia celor care locuiesc la
case, saci pentru colectarea
separatã a gunoiului. Asta având în
vedere faptul cã rata de colectare
în municipiu este de doar 4%, iar
þinta administraþiei locale este
stabilitã la un grad de 50%.

„Am încercat, într-o primã fazã,
prin pubele la zonele de case, sã
implementãm un sistem de ridicare
a gunoiului, dar concetãþenii noºtri
n-au înþeles cã acele pubele sunt
pentru hârtie, pentru sticlã, pentru
plastic, ei au pus gunoi menajer,
aºa cã nu am avut eficienþã.  Am
venit, acum, cu ideea de a da saci
speciali cãtre populaþie în care sã
adune selectiv toate produsele
reciclabile din gospodãrie. Sã
sperãm cã de aceastã datã
severinenii vor înþelege, vom da ºi
pliante la fiecare casã, nu ne
aºteptãm ca acest sistem sã
funcþioneze din prima dar sper cã
cetãþenii vor înþelege cã este o
normã  a Uniunii Europene de a
colecta selectiv, va trebui sã
colectãm selectiv ºi prin sistemul

   În aceastã perioadã, a demarat
curãþenia de primãvarã pe raza
municipiului. Se acþioneazã cu mai
multe echipe pentru toaletarea
copacilor, mici reparaþii în parcuri
ºi, în acelaºi t imp, pentru
înfrumuseþarea aspectului oraºului,
prin amenajãri peisagistice.
   “Joi, 03 martie a.c., am mobilizat

O nouã etapã a colectãrii selective
de colectare sã aducem aici, la
staþia de la Malovãþ, gunoiul. Noi
primim redevenþã pentru aceste
deºeuri, dacã le colectãm selectiv,
dar cel mai important este cã
România are o obligaþie asumatã
faþã de Uniunea Europeanã sã
colectãm selectiv ºi riscãm sã
primim amenzi.  Primãria Severin,
în trecut, a  fost obligatã sã
plãteascã o sumã destul de
mãricicã pentru faptul cã n-a reuºit
sã implementeze sistemul de
colectare selectivã. Azi încercãm sã
îmbunãtãþim acest sistem, sã
impulsionãm acest sistem de
colectare selectivã, sper sã ne ºi
reuºeascã”, sublinia Marius
Screciu, primarul municipiului.

„Suntem direct implicaþi ºi ne
dorim ca aceastã colectare sã dea
roade, am achiziþionat, în acest sens,
25.000 de saci folosiþi pentru
colectarea sticlei, punem la dispoziþia
severinenilor utilaje pentru colectarea
selectivã a deºeurilor, ºi asta pentru
cã am observat cã sistemul de
colectare cu pubele a pãrut cã nu dã
roade. Rugãm cetãþenii, pe cât posibil,
sã punã separat deºeurile care pot fi
reciclate”, menþiona Andrada
Carmina Turbat, reprezentant al firmei
de salubritate.

În pliantele care vor fi distribuite
severinenilor este prevãzut ºi
graficul de colectare al sacilor
pentru anul 2022, astfel:

Sac pentru colectarea reciclabilelor:
PLASTIC/METAL (PET-uri, folie
plastic, pungi ºi ambalaje plastic,
flacoane ºampon, doze metal,
conserve, folie metal, cutii de lapte)
HÂRTIE/CARTON (cutii carton,
ambalaje alimentare, maculaturã)

25 martie, 8 aprilie, 29 aprilie, 13
mai, 27 mai, 10 iunie, 24 iunie, 8 iulie,
22 iulie, 5 august, 9 august, 2
septembrie, 23 septembrie, 7
octombrie, 21 octombrie, 4 noiembrie,
18 noiembrie, 2 decembrie, 16
decembrie, 30 decembrie.

Echipele de colectare pot refuza
colectarea recipientului dacã nu sunt
respectate regulile de colectare
separatã. Deºeurile reciclabile
trebuie sã fie curate, golite/
neimpregnate cu biodegradabile,
recipientele clãtite, sticle ºi borcane.
Deºeurile reciclabile trebuie sã fie
presate, astfel încât sã ocupe cât mai
puþin spaþiu.

STICLA se colecteazã în ultima
zi lucrãtoare a fiecãrei luni.

ATENÞIE! Hârtia, cartonul,
plasticul ºi metalul vor fi puse într-
un sac, sticla va fi pusã în sacul
verde. O datã cu ridicarea sacilor
veþi primi gratuit un alt sac!

A început campania de
igienizare a spaþiilor verzi

  St. JUST

echipele de la Serviciul Gospodãrie
ºi de la concesionarul spaþiilor verzi,
pentru a interveni în Parcul Unirii.
Aici, montãm bãnci noi, le
recondiþionãm pe cele care mai pot
fi folosite, refacem pergolele,
toaletãm copacii, vopsim mobilierul
urban ºi plantãm flori specifice
sezonului. Astfel de lucrãri vor

Biroul de Comunicare al Primãriei
Municipiului Drobeta Turnu Severin

continua, în perioada urmãtoare, în
parcuri, în zonele în care existã spaþii
verzi, pe strãzi, în cartiere, în jurul
blocurilor ºi gospodãriilor. Dacã,
zilele acestea, intervenim doar
pentru mici lucrãri în parcuri,
primãria Drobeta - Turnu Severin are
un amplu plan de reabilitare a acestor
locuri. Vom depune, pe viitoarele

axe de finanþare, pe fonduri
europene, cereri de finanþare pentru
reabilitarea ºi modernizarea în
totalitate a parcurilor Dragalina,
Rozelor ºi Gãrii.”, declarã primarul
municipiului Drobeta - Turnu
Severin, Marius Screciu.
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   Ziua de 9 martie este Ziua
comemorãrii Deþinuþilor Politici
Anticomuniºti din perioada 1944-
1989, a celor ce au luptat, cel mai
adesea pânã la moarte, îndurând

Comemorarea Zilei deþinuþilor politici anticomuniºti

suferinþe inimaginabile în închisorile
comuniste de exterminare, împotriva
instaurãrii în România a unui regim
politic totalitar ºi ateu. În semn de
neuitare ºi recunoºtinþã,  la

monumentul din parcul Dragalina a
avut loc comemorarea acestora, care
au murit iubindu-ºi þara ºi poporul
greu încercate, rãmânând statornici
în credinþa creºtinã ortodoxã, credinþã
pe care regimul comunist a încercat
sã o smulgã sistematic ºi brutal din
sufletele românilor.
   Prof. Ileana Mateescu,
preºedintele Asociaþiei Foºtilor
Deþinuþi Politici din România, filiala
Mehedinþi, sublinia, cu aceastã
ocazie, dupã slujba de
comemorare: „Asociaþia Foºtilor
Deþinuþi Politic comemoreazã, azi,
pe cei care au suferit enorm. Anul

acesta se împlinesc 70 de ani de la
momentul în care Miºcarea
Românã de Rezistenþã a început
aici, chiar în Mehedinþi, unde au fost
ºi primele arestãri. Miºcarea a
numãrat peste 200 de membri, ºi a
avut ramificaþii în aproape toatã
þara.  Dumitru Totir, cel pe care-l
comemorãm azi, s-a nãscut în
Mehedinþi, în 1903.”
   Dupã ceremonie a urmat
deplasarea la casa lui Dumitru Totir,
unde a avut loc sfinþirea unei plãci
comemorative fixatã pe imobilul
unde a locuit, pe strada Aurelian
din municipiu.  J. S.

   La intrarea în casa în care a locuit prof. Dumitru I. TOTIR,
conducãtor al organizaþiei anticomuniste Miºcarea Românã de
Rezistenþã, participanþii au putut observa, pe o placã de pardosealã,
un chip straniu, care nu a putut fi ºters.

INEDIT

   “Onorãm astãzi memoria tuturor
deþinuþilor politici anticomuniºti,
acei oameni curajoºi ºi demni care
s-au opus, cu toatã tãria ºi într-un
mod democratic, dictaturii, luptând
pentru libertate ºi adevãr. Jertfa lor
a fãcut posibilã eliberarea din
lanþurile tiraniei, deschizându-ne
drumul cãtre democraþie ºi progres.
În închisorile ºi lagãrele comuniste,
deþinuþii politici au cunoscut faþa
hidoasã a unui regim criminal ºi
odios, fiind supuºi unor suferinþe
greu de imaginat ce au lãsat rãni
adânci. Bestialitatea cu care au fost
torturaþi le-a marcat, pentru
totdeauna, trupurile ºi sufletele, dar
nu le-a pervertit spiritele, care au
rãmas vigilente ºi profund ataºate
valorilor fundamentale. Negura acelor
vremuri a fost luminatã de speranþa
cã dictatura va fi învinsã, iar adevãrul
ºi dreptatea vor triumfa.
   Regimul comunist a însemnat
teroare, minciunã, represiune,
umilinþã, disperare, sãrãcie, în
definitiv, un univers apocaliptic ce
le-a rãpit românilor, pentru aproape
jumãtate de secol, ºansa
modernizãrii ºi dezvoltãrii. Lecþiile
istoriei trebuie învãþate, cei vinovaþi
de crime ºi abuzuri pedepsiþi, iar
modelele de rezistenþã democraticã
din perioada comunistã trebuie sã

Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucã,
transmis cu prilejul Zilei deþinuþilor politici

anticomuniºti din perioada 1944-1989
ne inspire acþiunile. Avem
responsabilitatea de a educa tinerele
generaþii în spiritul adevãrului ºi de
a le transmite respectul faþã de
valorile ºi principiile democratice.
   România a fãcut progrese
semnificative în ceea ce priveºte
asumarea acestei pagini dureroase din
istoria naþionalã ºi este absolut
necesar ca eforturile sã continue în
aceeaºi direcþie. Nu trebuie sã uitãm
niciodatã experienþa sinistrã a
totalitarismului, iar politicile memoriei
au obiectivul de a prezenta, fãrã
idealizãri, faptele.
   Astãzi, mai mult ca oricând, suntem
martorii ororilor care sunt generate de
agresiunile revizioniste, de încãlcarea
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale,
a normelor dreptului internaþional ºi a
demnitãþii umane. În faþa acestui afront
nejustificat la adresa pãcii, stabilitãþii
ºi democraþiei, acþiunile noastre
converg spre sancþionarea tuturor
acestor abuzuri ºi promovarea
valorilor umanitãþii.
Sã pãstrãm vie amintirea deþinuþilor
politici anticomuniºti ºi sã apãrãm,
cu toatã determinarea, valorile ºi
principiile democratice în care
aceºtia au crezut ºi care reprezintã
pilonii României de astãzi!”

Nicolae-Ionel Ciucã,
Prim-ministru al României  Continuare în pag. 10

Deranjat de faptul cã
jurnalistul Mircea Oglindoiu a
deconspirat faptul cã e antrenor ”sub
acoperire” la Viitorul ªimian, Valeriu
Tiþa (56 ani) a trecut la ameninþãri.
Ieºirea antrenorului severinean este
una ºocantã, mai ales cã vine din
partea unui fost selecþioner, þarã arabã

Vocabular de...fotbal!?
confruntatã de mulþi ani cu rãzboi
intern, cu ”accidente”, dupã cum s-a
exprimat glob-trotter-ul tehnician.
   ”Sã nu ne intersectãm, cã
facem accident! Sãracule!”, i-a
transmis Tiþa, prin mesaj pe
WhatsApp, jurnalistului Oglindoiu.
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Întâlnirea de la Târgu Jiu s-
a desfãºurat într-o salã a Muzeului
de Artã, clãdire reprezentativã, aflatã
la kilometrul zero al municipiului
reºedinþã a judeþului Gorj. ªedinþa a
fost condusã de vicepreºedintele
PMP pentru Regiunea de Sud-Vest,
Ramona Cupã, cea care a reprezentat
la discuþii ºi Organizaþia Judeþeanã
PMP Mehedinþi.
   „Le mulþumesc tuturor colegilor mei
pentru dãruirea cu care se implicã în
acþiunile PMP - doamnei
vicepreºedinte Ramona Cupã,
coordonatoarea Regiunii, domnului
vicepreºedinte Ionel Roiban, doamnei
vicepreºedinte Aniºoara Stãnculescu
ºi domnului vicepreºedinte Nicolae
Daviþoiu”, a precizat preºedintele
PMP, Eugen Tomac.
   „Vom strânge, în toate sediile PMP,
ajutoare constând în medicamente ºi
produse alimentare neperisabile
pentru a fi oferite românilor din þara
vecinã, precum ºi locuitorilor celorlalte
regiuni aflate sub ocupaþie. Le

Liderii PMP din Oltenia s-au
întâlnit la Târgu Jiu.

Sprijin pentru refugiaþii din Ucraina

Noua conducere a PMP, aleasã la Congresul Extraordinar din 19
februarie 2022, se loveºte acum de încãpãþânarea cu care fostul lider

Cristian Diaconescu se agaþã de funcþia de preºedinte pierdutã.
Diaconescu se lanseazã în tot felul de procese ºi nu vrea sã predea

ºtafeta. Uluiþi de o asemenea situaþie noii membri ai echipei de
conducere a PMP face plângere penalã împotriva lui Diaconescu.

Liderii judeþeni ai PMP din Oltenia s-au reunit, duminicã, 6 martie
2022, la Târgu Jiu în prima ºedinþã regionalã de dupã Congresul

Extraordinar al PMP din data de 19 februarie 2022. La întâlnire a fost
prezent ºi preºedintele PMP, Eugen Tomac.  PMP va demara, la
nivelul Olteniei, o campanie de sprijinire a refugiaþilor din Ucraina.

mulþumesc tuturor colegilor mei
pentru dãruirea cu care se implicã în
acþiunile PMP. Colegii noºtri din
judeþele Dolj, Gorj, Mehedinþi, Vâlcea
ºi Olt vor discuta cu românii în
perioada urmãtoare pentru a-i
îndemna sã se implice în acest efort
comun. Oltenia este alãturi de
refugiaþi!”, a precizat Ramona Cupã,
preºedintele PMP Mehedinþi.
   Membri PMP veniþi din toate judeþele
Olteniei au dezbãtut situaþia PMP,
viitorul formaþiunii ºi modalitatea de
lucru ce va fi implementatã pentru ca
partidul sã depãºeascã criza internã din
ultimele luni. Prezent la întâlnire, Ion
Cupã a propus conducerii regionale o
reconfigurare din temelii a organizaþiei
judeþene de la Olt, sub comanda
domnului Mihai Niþã.
   Eugen Tomac le-a explicat celor
prezenþi întregul film al disensiunilor
cu fostul lider PMP, Cristian
Diaconescu ºi modul în care s-a
ajuns la un nou început pentru PMP,
conturat la Congresul Extraordinar

din 19 februarie a.c. Totuºi, subiectul
central al întâlnirii s-a referit la
demararea unei campanii de ajutorare
a refugiaþilor din Ucraina.
   „Am dovedit ºi astãzi cã suntem un
partid unit, dispus sã depãºeascã
toate obstacolele ºi sã treacã cu bine
peste orice crizã internã. În oraºul lui
Brâncuºi, am purtat astãzi discuþii
constructive ºi am avut alãturi colegi
minunaþi din toatã Oltenia. Pe
agenda noastrã politicã am punctat,
împreunã cu toþi liderii din regiune ºi
cu preºedintele Eugen Tomac,

organizarea unei campanii de
sprijinire a refugiaþilor din Ucraina.
Vom centraliza în perioada imediat
urmãtoare toate posibilitãþile de cazare
pentru cei ce fug din calea rãzboiului,
atât în familiile colegilor noºtri, cât ºi
în hoteluri. Sunt mulþi agenþi din
industria hotelierã care ºi-au exprimat
deschiderea pentru a primi persoane
venite în þara noastrã din zonele
ocupate de Rusia”. a precizat
vicepreºedintele PMP pentru
Regiunea Sud-Vest Oltenia, Ramona
Cupã.

PMP face plângere penalã
împotriva lui Cristian Diaconescu

 Romeo Crîºmaru

„Colegiul Naþional al Partidului
Miºcarea Popularã a decis formularea
unei plângeri penale împotriva
domnului Cristian Diaconescu pentru
fals în declaraþii. Deºi membrii PMP
au ales, în cadrul Congresului din 19
februarie a.c., în mod statutar ºi cu
majoritate de voturi, o nouã conducere
ºi, implicit, un nou preºedinte al PMP,
domnul Cristian Diaconescu
continuã sã îºi aroge funcþia de
preºedinte al partidului. Acesta se
prezintã în continuare drept preºedinte
al PMP în demersuri oficiale cãtre
instituþii publice, în comunicarea
publicã, în postãrile de pe social
media, dar ºi în cadrul unor întruniri
în interiorul partidului”, se aratã într-
un comunicat de presã al PMP.

   „Subliniem faptul cã organismul
suprem de conducere al PMP, care
exprimã voinþa democraticã a
partidului este Congresul, iar
hotãrârile sale intrã în vigoare din
momentul adoptãrii lor. Hotãrârea
Congresului PMP din data de 19
februarie 2022 prin care a fost
aleasã noua conducere a
formaþiunii rãmâne în vigoare, chiar
ºi în cazul în care aceasta este
atacatã în instanþã. PMP îºi
desfãºoarã activitatea potrivit
prevederilor legale ºi statutare ce
guverneazã activitatea partidelor în
România ºi este condus de
persoanele ºi organismele de
conducere alese la congres”, se mai
aratã în comunicatul PMP.
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (28)
     Veni rãzboiul ºi începurã sã vinã peste Ministerul Educaþiei
tot felul de fonduri pentru implementarea proiectul-gigant
“România educatã” a Dlui Preºedinte Iohannis! I-auzi,
pocinog, fu nevoie de un rãzboi ca sã se declanºeze finanþãrile
la educaþie naþionalã, ori aºa se brodirã evenimentele, adicã
e doar coincidenþã cã se succedarã aºa repede cele douã
momente? Pãi, dacã e pe aºa, ºi suntem la fel de naivi, sã
zicem cã ºi stârpirea Covid-ului de pe plaiurile mioritice fu
tot o coincidenþã cã se terminã odatã biniºor spre zero
odatã cu primele bombardamente asupra Ucrainei de
cãtre trupele lui Putin, nu?
   Miroase a manipulare de la o poºtã, iar distanþa între
douã oficii poºtale este ca de la Kremlin la sediul NATO,
ori ca de la Washington la Bruxelles!
   Odatã cu ridicarea stãrii de alertã - vai, de coincidenþã, nu
v-ar fi de deochi sã vã fie, ptiu, na! - prin ºcoli se ridicã
obligativitatea purtãrii mãºtii, ea rãmânând, totuºi, “cu titlu
de recomandare”, ne anunþã ministrul Câmpeanu. Acelaºi
lucru este valabil ºi în alte spaþii închise, desigur, nu doar în
ºcoli. Dar, priviþi pe stradã, oamenii tot mai poartã masca
sanitarã de protecþie, chiar dacã purtarea ei “în spaþii deschise”
a fost ridicatã de mai bine de douã sãptãmâni! Am vãzut
oameni, în acest context, purtând-o ºi la volan, în autoturisme
personale singuri fiind în habitaclu! Am numãrat de
curiozitate, pe un parcurs cu maºina de zece minute, cât am
putut numãra, undeva în jurul orelor zece dimineaþa, exact în
prima zi de ridicare a stãrii de alertã, cam 50 de persoane din
vreo 120-150 purtând masca pe stradã ori la volan!
   Ce sã credem, cã oamenii respectivi nu au aflat de ridicarea
interdicþiilor? Posibil, dar putem admite ºi un revers, anume
cã oamenii sunt atât de înfricoºaþi de virulenþa viruºilor cu
care am fost terorizaþi trei ani, la nivel planetar, cã ºi dacã li
se spune cã nu mai este pericol, reacþia de apãrare fireascã
a trecut în obsesie, în convingerea cã dispariþia virusului
dintre noi este o minciunã, aºa cum, în timpul “pandemiei”,
se invoca “teoria conspiraþiei” ca paravan al susþinerii
prezenþei viruºilor ucigaºi printre noi!
   Ne este teamã, apãsând un pic pe accentuarea acestei
atitudini cã se poate da în paranoia, ºi vom vedea oameni
pe stradã mergând tot cu masca aceea, inutilã dupã
pãrerea multor specialiºti în domeniu, ºi chiar dacã li se
va impune prin lege nepurtarea ei, aceºti bieþi oameni se
vor ascunde prin tot felul de cotloane spre a ºi-o ataºa la
gurã ºi nas, nemaivorbind cã o vor purta ºi prin casã,
prin propriile locuinþe… Orwell pur, nu?
   Dar, dincolo de gluma asta sinistrã, un lucru e cert: marea
manipulare cu pandemia a reuºit mãcar într-o proporþie
suficientã ca sã poatã fi reluatã oricând cu succes bine garantat.
   Apropo de educaþie: cum rãmâne cu “Educaþia sexualã”
în ºcoli, cã era mare zaverã printre haºtagi, sã fie introdusã
repede, repede, cã nu mai puteau, vezi, Doamne, copiii
fãrã aºa ceva, de la grãdiniþã la pragul studenþiei? N-ar fi
mai nimeritã, dacã tot facem reforme în Educaþie, Dle
Preºedinte Iohannis, o “Educaþie pentru rãzboi”, defensiv,
desigur, cã suntem membrii NATO!
   Ia, analizaþi, vã rog, propunerea asta în CSAT, cã tot ne
pregãtim adãposturile anti-aeriene la oraºe ºi sate!

C. OVIDIU

O somitate de calibrul lui Vladimir
Putin - trebuie sã admitem aceastã evidenþã
chiar dacã nu ne place - nu poate fi
îndepãrtatã când se va vrea cu
adevãrat, de la guvernare decât
în câteva variante, ºi toate cu
acceptul Serviciilor secrete, dar
nu numai ale Rusiei ci ºi ale
altor state. Mai întâi, sã fie
convinsã sã demisioneze, ceea
ce în cazul lui Putin este o
misiune imposibilã; a doua
variantã ar fi un puci militar, el
urmând sã fie arestat ºi deferit justiþiei din
þara lui; ar mai fi, dacã puciul nu este
considerat eficient, asasinarea, mã rog, un
complot, ceva, un scenariu bine calibrat, ºi
fie glonþ, fie otravã, ca pe vremurile
medievale. Probabil cã mai sunt variante,
dar astea sunt cele mai îndeobºte. În toate
cazurile, oricare ar fi metoda de eliminare,
se ridicã întrebarea: cine îl va înlocui pe
Putin la Kremlin?
   Serviciile secrete au, desigur, un rãspuns,
înlocuitorul lui a fost pregãtit din vreme
pentru cazul acesta, al suprimãrii forþate. Sã
nu uitãm cã acest demers este unul firesc în
orice stat civilizat ºi nu numai, chiar Putin
ºi-a pregãtit înlocuitorul, pe Medveed, cu
care a ºi fãcut o rocadã la conducere, dupã
care a revenit. Cazul înlocuirii forþate a
acestuia, însã, nu mai depinde, desigur, de
voinþa ºi de scenariul aprobat de el,
înlocuitorul este pregãtit în mare secret. Se
înþelege cã o înlocuire de acest fel, nu se face
direct, ci dupã un interimat “prevãzut de lege”,
se fac alegeri anticipate, dar orice ar vota
poporul, tot înlocuitorul desemnat ºi antrenat
va câºtiga, persoanã care desigur va fi în
cursa electoralã, dar va avea o aºa “susþinere
larg popularã”, de n-o sã-þi vinã sã crezi cã
lumea l-a uitat pe “Þarul Putin”! Manipularea
maselor va funcþiona ireproºabil, candidatul
pregãtit câºtigând cu 99% voturi favorabile!
   Vã amintiþi alegerile din ’92, când cu Iliescu,
despre care s-a tot spus cã este “omul
Moscovei” - existau dovezi clare
de studii acolo, altele cum cã ar fi
fost sprijinitã Revoluþia de forþe
oculte venite din spaþiul actualei
Rusii s.a.m.d. La fel, unificarea
Republicii Moldova cu România
este tot o chestiune care nu
depinde de voinþa popoarelor, ci
de interesele ce transced
guvernele ºi demonstraþiile de
simpatie de la Bucureºti ºi
Chiºinãu. Exemple mai sunt:

CINE ÎL VA ÎNLOCUI PE PUTIN?
Serbia 1992, Cecenia, cu rãzboiul de acolo în
douã faze, anii ’90 pânã în 2009, nu mai
amintim de Vietman, anii ’60…

   Deci, cine îl va înlocui pe Putin?
   Asasinarea lui Kennedy în 1968 la Dallas
nu a fost lãmuritã nici pânã acum, dar ceea
ce este cert, este cã în locul “clanului
Kennedy”, la conducerea Americii a venit
„clanul Ford”, apoi „familia Bush”. Barack
Obama a fost suit pe fotoliul de la Casa Albã
tot de Serviciile secrete, cu sprijin ocult, se
mai zice, ca sã pregãteascã instaurarea neo-
marxismului, care face ravagii la ora actualã
în “lumea nouã”. Trump a fost doar un
intermezzo ca sã se justifice ºi mai bine
înscãunarea mãsurilor dure presupuse de
Noua Ordine Mondialã.
   În Rusia, chestia cu Noua Ordine Mondialã
e mai cu frânã, de aici, ºi necesitatea
declanºãrii acestui rãzboi, sã se apropie
“frontul” neo-marxist ºi euro-atlantic de
Moscova, sã se creeze valul de antipatie, de
emoþie popularã, pe care fond sã se treacã
la înlocuirea deja plãnuitã!
   Putin va fi înlocuit, dar cu cine? Cu cineva
agreat doar de Serviciile secrete ruse sau de
cele americane? Sau de cele douã la un loc,
ca-ntr-o frãþie tradiþionalã a intereselor
supra-statale, globale, de la Washington la
Vladivostok ºi din Taiwan la Paris?
   Cã Putin trebuie înlocuit este deja o
necesitate, dar cum s-a creat aceastã
necesitate este o altã poveste, iar cu cine va
fi înlocuit ºi cum a fost înlocuitorul pregãtit,
probabil cã vom afla peste… o sutã de ani!

Agent 0,07
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   În perioada 10.02-10.03.2022 elevii ºi profesorii Liceului
Tehnologic Tudor Vladimirescu, din comuna ªimian, au
desfãºurat activitãþi de promovare a învãþãmântului profesional
ºi tehnic, în general, ºi a modului de organizare ºi funcþionare
a învãþãmântului profesional, în special, informare privind
condiþiile în care elevii pot avea acces la învãþãmântul
profesional ºi beneficiile acestei forme de pregãtire profesionalã.
   Pentru anul ºcolar 2022-2023, candidaþii se pot înscrie pe
baza Fiºei de înscriere, în etapa I: 4-8 iulie 2022 sau în etapa a
II-a: 26-28 iulie 2022. Planul de activitãþi a cuprins:
 discuþii directe cu elevii de clasa a VIII-a de la ºcolile gimnaziale
din judeþ ºi pãrinþii acestora, în cadrul ºedinþelor cu pãrinþii, unde
au fost prezentate calificãrile profesionale ºcolarizate de liceul
nostru în anul ºcolar 2022-2023, Mecanic agricol ºi Ospãtar
(chelner), vânzãtor în unitãþi de alimentaþie/Bucãtar ºi partenerii
de practicã;
 tipãrirea de pliante ºi afiºe cu oferta educaþionalã pentru anul
ºcolar 2022-2023;
 realizarea panoului ºcolii referitor la învãþãmântul profesional
de stat cu durata de 3 ani;
 realizarea de PPT-uri, filmuleþe;
evidenþierea avantajelor învãþãmântului profesional: bursa
profesionalã de 200 lei/lunã,  posibilitatea de angajare ºi
susþinerea în continuarea  studiilor liceale, cu calificarea
profesionalã Tehnician în industria alimentarã.
    Oferta noastrã este susþinutã de resursele, programele ºi relaþiile
de parteneriat care ne dau     posibilitatea sã desfãºurãm un proces
de învãþãmânt eficient.
   În data de 11 martie 2022 vom sãrbãtorii Ziua Naþionalã a
Meseriilor, desfãºurând urmãtoarele activitãþi:
 Atelierul de lucru „Din dragoste pentru patiserie”, în cadrul
cãruia elevii de la calificarea profesionalã tehnician în industria
alimentarã vor realiza în laboratorul de patiserie al ºcolii produse
de patiserie din foietaj.
 „Instruire practicã cu maºini ºi utilaje agricole noi la Liceul
Tehnologic Tudor Vladimirescu”, activitate desfãºuratã de elevii
ºcolii profesionale, calificarea Mecanic agricol. Din anul 2019
avem dublã subordonare, Ministerului Educaþiei ºi Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, care în baza programelor de
finanþare anuale a investiþiilor specifice în agriculturã ºi a
cheltuielilor materiale necesare funcþionãrii liceelor tehnologice
cu profil preponderent agricol, ne-a alocat fonduri pentru achiziþia
unui tractor de 90 cai putere, o remorcã, utilaje agricole ºi
modernizarea atelierelor mecanice.
 „Decoraþiuni pentru salonul de servire”- Atelier de creaþie
decoraþiuni pentru salonul de servire al restaurantelor cu specific
ºi pentru mese speciale, desfãºurat în laboratorul de tehnica
servirii, cu participarea elevilor de clasa a XI-a calificarea
profesionalã ospãtar (chelner), vânzãtor în unitãþi de alimentaþie.
   În timpul activitãþilor se vor realiza materiale de promovare a
învãþãmântului profesional ºi tehnic, prezentãri PPT, filmuleþe ce
surprind activitatea practicã desfãºuratã de elevi.
   La aceste activitãþi vor participa ca invitaþi speciali, elevii claselor
a VIII-a de la ºcolile gimnaziale din judeþ, cu care avem încheiate
parteneriate interinstituþionale. Director, Prof. Onceriu Iulia

Ziua Naþionalã a Meseriilor la
Liceul Tehnologic “Tudor

Vladimirescu”, din comuna ªimian

      Întotdeauna, fiicelor de diamant,
soþiilor iubitoare ºi tuturor femeilor din
lume, mamelor iertãtoare ºi bunicilor
pline de duioºie, sã le acordãm
respectul cuvenit, sã le preþuim, sã le
alinãm suferinþele ºi tristeþele, sã le
uscãm lacrimile.
   Viaþa noastrã este o permanentã
cãlãtorie, este un tren. „Un lung tren ne
pare viaþa./ Ne trezim în el mergând,/
Fãrã sã ne dãm noi seama,/ Unde ne-
am suit ºi când”. Descriu, succint, în
versuri, „vagoanele” în care cãlãtoresc
fiinþele dragi.
1. „Când fiicele noastre sunt mici/ Noi
pentru ele suntem tãtici/ Ce gingaº e,
ºi sunã bine/ Tãticule, mi-e dor de tine!
... Copilã, tu sã ai ºtiinþã/ Am fost un
tatã cu credinþã/ ªi din puþin, de-a fost
sã fie/ Eu am rãbdat, ºi þi-am dat þie...”
„Cã nimic n-are niciun gust, în aceastã
lume, dacã nu ºtii/ Sã împarþi darurile
vieþii cu copiii tãi, dragii tãi copii”.
2. Respectul ºi iubirea faþã de soþie, de
fiinþa iubitã sunt semnele  dupã care
cunoºti omul nobil. „Iubire, bibelou de
porþelan,/ Obiect cu existenþa efemerã,/
Te regãsesc pe aceeaºi etajerã,/ Pe care
te-am lãsat acum un an....” „Cãci asta
e iubirea cea mai mare,/ Sã vezi cu ochii
celuilalt adânc,/ Iar, când nu e cu tine
ºi te doare,/ Sã-i simþi în ochii tãi pe-ai
lui cum plâng...”. „O, vis ferice de
iubire,/ Mireasã blândã din poveºti,/ Nu
mai zâmbi! A ta zâmbire/ Mi-aratã cât
de dulce eºti...”.
   Lumea trãieºte prin femeie. „În
lumea asta sunt femei/ Cu ochi ce
izvorãsc scântei.../ Dar, oricât ele sunt
de sus,/ Ca tine nu-s, ca tine nu-s”!
Dar...”în farmecul vieþii-mi/ Nu ºtiam
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cã-i tot aceea/ De te razimi de o umbrã/
Sau de crezi ce-a zis femeia” - spunea
M. Eminescu.
3. „Mama pentru ai ei copii are scumpe
dezmierdãri, are inimã cu ochi ºi ochi cu
sãrutãri”. O, MAMÃ, DULCE
MAMÃ...”...Pe malul apei se-mpletesc/
Cãrãri ce duc la moarã - / Acolo, mamã,
te zãresc/ Pe tine-ntr-o cãscioarã”. „Luxul
mamei cel mai mare/ Când copii ne mai
simþeam/ Era pâinea de pe masã/ ªi
gutuia de la geam”/...„Tare necãjitã ai fost
mamã,/ Iarna, vara, orice timp trecând,/
Cãt era de frig sau de cãldurã/ Tot desculþã
te-am vãzut umblând”. „M-ai aºteptat
mereu, iubitã mamã,/ Cu flori ºi cozonaci
de sãrbãtori”.../ Însã, „N-am mai trecut
demult prin sat ºi-mi spune/ Un om ce
de pe acasã a venit/ Cum c-a-nflorit la
noi mãlinul/ ªi c-ai albit, mãmucã, ai
albit”... Aºteptarea mamei ne spune ca
„mãcar de Paºti sã vadã satul/ Cum îmi
vine ca-n toþi anii, la cãsuþa mea bãiatul”.
4. O grãdinã plinã de dragoste înfloreºte
în inima bunicii. „Cu pãrul nins, cu ochii
mici/ ªi calzi de duioºie,/ Aive parc-o
vãd aici/ Icoana firavei bunici/ Din
frageda-mi pruncie”... “O vãd, o vãd ºi-
acuma cu furca-n brâu înfiptã,/ O vãd ºi
simt cum trece prin mine un fior./ Cãci
parcã-aud ºi acuma povestea cu crãiese/
ªi fusul la ureche cum sfârâie uºor”...

***
   Dupã un timp, „trenul” revine „acasã”:
„De unde ai plecat c-un gând,/ Ca lumea
s-o cucereºti”.
   Însã, „anii mai ºterg în urma lor,/
Bunica (sau cei dragi) nu mai sunt pe
treaptã,/ Dar amintirile nu mor,/
Sunt tot acolo ºi te AªTEAPTÃ”.......

Romulus Modoran

„Când scrii despre femei, trebuie sã-þi înmoi pana în culorile curcubeului ºi sã
presari rândurile cu pulberea de pe aripile fluturilor”.
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   Hazul de necaz, se ºtie, vine din
strãvechimea tradiþiilor româneºti
ºi va dãinui indiferent de vremuri.
Aºa se face cã, în spaþiul virtual,
cineva sugereazã cã ar trebui sã-i
fim recunoscãtori lui Putin, ºi sã-i
acordãm Nobelul pentru medicinã,
pentru cã, în câteva zile a fãcut ce
n-a reuºit nimeni pânã la el, vreme
de doi ani: „Putin a salvat planeta
de Covid”. Tot aºa cum, cu ceva
vreme în urmã, la intervenþia
putinistã au dispãrut asasinii ISIS.
Mai aminteºte cineva de cea mai
mare înºelãtorie a Istoriei? Nu prea.
Alte evenimente, alte manipulãri…
„Alþi bani, altã distracþie!”.
   Vreþi sã cunoaºteþi secretul
înºelãtoriei Covid ºi al rãzboiului din
Ucraina? Citiþi rãspunsul vizionarului
patriot Adrian Pãunescu, oferit cu mulþi
ani înainte ca ele sã se întâmple:
„Nebunii urcã-n vârf de tot,/ Comandã
lumea idiot,/ Declarã zilnic un rãzboi,/
Murim sãraci, murim umili,/ Din
moftul unor imbecili/ ªi este vai ºi-
amar de noi./ Nu mai existã nici
valori,/ Nu se mai nasc nemuritori,/
Existã bani ºi-atâta tot,/ Sã fim
maimuþe-n carnaval,/ Maimuþa n-are
ideal,/ Maimuþa are numai bot./ Sunt
puse þãrile la zid,/ Democraþia e un vid,/
Sub echilibrul pururi frânt,/ Se-aruncã-
n lume maladii,/ Popoarele spre-a se
rãri,/ Cã-s prea mulþi oameni pe
pãmânt”. (Adrian Pãunescu)
2022 -  ªt i r i  d in  Colonia
Corporatistã aflatã sub Ocupaþie
Militarã Strãinã
   Printre mormãiturile sale

România, între „conspiraþionism”, globalism ºi realitate
neinteligibile, controversata ºi, mai
nou, contestata piazã rea de la P.N.L.
ne anunþã cã: „România s-a
împrumutat joi la cea mai mare
dobândã din ianuarie 2013 ºi pânã
astãzi”[1]. A auzit cineva sã fi fost
chemat acest monstru al Apocalipsei
naþionale în faþa Parlamentului
României pentru a da explicaþii
poporului român despre cum ºi unde
s-au scurs banii împrumutaþi sub
drogata sa ºefie a finanþelor ºi a
„guvernului meu”?
   A auzit cineva sã fi fost chemat
preºul de ºters pantofii Schwab-ului
de la Davos, senilului de la Casa Albã,
al coruptei Ursula - fãrã a o omite pe
Mutti Merkel, patroana sa de suflet
sparanghelist - în faþa Parlamentului
României pentru a da explicaþii
poporului român despre drumul
parcurs „Pas cu pas” de C.C.O.M.S.
din 2014 pânã azi?
   Nu este suficient de clar cã deja a
cãpãtat contur perspectiva sumbrã ca
România sã fie transformatã într-o
nouã Ucrainã, pentru început din
punct de vedere economic? Conºtient
cã de aici ºi pânã la realizare n-a rãmas
decât un singur pas, cât mai ai de gând
sã rabzi, popor român? Te laºi dus
precum vitele la abator fãrã mãcar a
încerca sã te opui?
   În spiritul vasalitãþii, obedientã la
picioarele „Partenerului strategic”, ºi al
(ne)respectului pentru C.C.O.M.S.,
ambasadorul „Stars and Stripes” în
Colonia-Ro urmeazã a fi numit abia în
viitorul deceniu, aºa cã Aga[2]Ciucã a
fost chemat la Ambasada S.U.A. la
Bucureºti pentru a se întâlni cu câþiva
funcþionari ai acesteia pentru a primi
noi „Ordere” referitoare la fugarii din
Ucraina (cei care au putut plãti taxa de
la vama ucraineanã pentru a trece în
România). Motivul principal este însã
predarea-primirea „indicaþiilor
preþioase” ºi procedura de pupat
condurii „Doamnei Preºedinte”
(conform binecunoscutei deraieri
demenþiale à la Biden), adicã a vizitei
oficiale a neo-marxisto-fascisto-

nazisto-GloboCap-isto vicepreºedintã
oficialã a „stelelor ºi dungilor”
Potomacului, Kamala Harris, în „Þara
lui Sparanghel-Vodã”. Dupã apariþia
pe cheiul Dâmboviþei a hahalerei
corupte Ursula, anunþata vizitã a
ciudãþeniei de la Washington DC
îndreptãþeºte vechea cugetare cã o
nenorocire nu vine niciodatã singurã.
   Revenind la „subiectul zilei” - starea
de rãzboi -, la 6 mai 2015,
Radioteleviziunea Voivodina publica
un comunicat care incrimina fapte de
aceeaºi gravitate cu cele care se comit
astãzi, dar trãite în anul 1999. Acum,
toatã planeta comenteazã atacul Rusiei
asupra Ucrainei, atunci se desfãºura
„opera” S.U.A.-N.A.T.O. în fosta
Iugoslavie. Care-i similitudinea? Nici
una, nici cealaltã nu au fost aprobate
de O.N.U. Care-i diferenþa? În 1999
toatã planeta a tãcut, în 2022 toatã
planeta e „revoltatã”. Concluzia: ca
întotdeauna, „Dreptatea umblã cu
capul spart”, deci, „Pentru unii, mumã,
pentru alþii, ciumã?”.
Remember - Comunicatul RT
Voivodina  2015
   „Zilele acestea se împlinesc 15 ani
de la crâncenele bombardamente
sãvârºite asupra Iugoslaviei de
N.A.T.O. (alianþã autodeclaratã
defensivã - n.r.) ºi forþele aliate,
operaþii militare în care ºi-au pierdut
viaþa mii de persoane nevinovate.
   Bombardarea Iugoslaviei de forþele
N.A.T.O. sub codul «Operation Alied
force»”, respectiv «Operaþiunea
nicovala nobilã», a fost cunoscutã în
Serbia ca operaþia «Îngerul milos»
sau Agresiunea N.A.T.O.
consitituind faza finalã a rãzboiului în
Kosovo ºi Metohia, care a durat din
24 martie ºi pânã în 10 iunie 1999.
- La 24 martie 1999, la ora 20 ºi 55 de
minute, N.A.T.O. au început atacurile
aeriene asupra þintelor militare, atacuri
care mai târziu s-au extins ºi asupra
obiectivelor economice ºi civile. În
atacurile aeriene care au durat 78 de zile,
a fost grav distrusã infrastructura,
fabricile, ºcolile, instituþiile sanitare,
edificiile presei scrise ºi electronice,
biserici. Locuitorii oraºului Novi Sad au
trãit clipe grele în primãvara anului 1999.
   - La 1 aprilie 1999, de Ziua
mondialã a pãcãlelilor, N.A.T.O. a
fãcut o glumã proastã. A distrus

Podul Petrovaradin, vechi simbol al
oraºului Novi Sad.
   - Pe 3 aprilie 1999 avioanele N.A.T.O.
au bombardat ºi cel de-al doilea pod
mare ºi frumos de pe Dunãre, «Podul
Libertãþii» din Novi Sad.
   - La 4 aprilie 1999, o altã «felicitare»
de la «democraþii» din Apus N.A.T.O.
a bombardat ºi Televiziunea Novi Sad.
De asemenea, au fost bombardate ºi
Rafinãria din Novi Sad, iar la 7 aprilie
1999 «Naftagas», catastrofa
ecologicã fiind iminentã, urla la cer.
Flãcãrile ºi fumul s-au ridicat la zeci
de kilometri.
   - La 19 aprilie 1999 a fost
bombardat ºi Consiliul Executiv al
Voivodinei, iar pe 22 aprilie 1999 ºi
mãreþul Pod Zezeli, care s-a prãbuºit
în Dunãre în urma bombardãrilor din
26 aprilie 1999.
   - La 3 mai 1999, de Ziua Mondialã
a Presei, «democraþii» din Apus ne-
au adresat felicitãri celor de la
Televiziunea Novi Sad cu alte
proiectile, care au distrus în
continuare edificiile deja avariate,
bombardate ºi la 5 mai, apoi ºi la 13
mai 1999. Creºtinii iartã, dar crimele
ºi jertfele nu pot fi uitate”[3].
Declara þ i i  ipocr i te  º i /sau
iresponsabile
   Jens Stoltenberg - marele
„Commander” de faþadã al NATO:
„Condamnãm atacurile asupra civililor
(din Ucraina - n.r.) […] N.A.T.O. nu e
parte a rãzboiului, nu cãutãm rãzboi,
suntem sistem defensiv. Sunt încântat
sã vãd soldaþi americani în Europa…”.
   Antony Blinken Secretarul de Stat
american: „Toþi aliaþii vin în ajutorul
Ucrainei […] Nu cãutãm conflictul,
dar dacã acesta vine ne vom apãra
fiecare centimetru […][4].
Prostia preºedintelui îi va costa
pe români… „Turcu’ plãteºte!”
   Pe fondul rãzboiului din Ucraina,
Vladimir Putin adreseazã un prim
avertisment þãrilor vecine ºi le cere
acestora sã nu escaladeze tensiunile:
„Nu avem intenþii rele la adresa
vecinilor noºtri  ºi i-aº sfãtui ºi pe ei sã
nu escaladeze situaþia, sã nu introducã
nicio restricþie. Ne îndeplinim obligaþiile
ºi vom continua sã le îndeplinim […]
nu vedem rostul sã agravãm sau sã
înrãutãþim relaþiile noastre.

[1] https://economedia.ro/florin-citu-romania-s-a-imprumutat-joi-la-cea-mai-mare-dobinda-din-
ianuarie-2013-si-pana-astazi.html#.YiHNTZb8uUk - 4 martie 2022
[2] Agã - Dex - ÁGÃ, agi, s. m. (Înv.) 1. Ofiþer (comandant) din armata otomanã.
[3] https://rtv.rs/ro/voivodina/se-%C3%AEmplinesc-15-de-ani-de-la-bombardamentele-
nato_596696.html - 6 mai 2015
[4] https://www.g4media.ro/video-stoltenberg-atacul-asupra-centralei-nucleare-arata-cat-de-
important-e-sa-oprim-razboiul-blinken-nato-nu-cauta-conflictul-dar-daca-acesta-vine-ne-vom-
apara-fiecare.html  - 4 martie 2022  continuare în pagina 12
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Putin este un geniu, cum îl considerã fostul
preºedinte al SUA, Doland Trump, cu
mentalitate de ºcolar. Dar este un geniu al
Rãului. Iar Rãul suprem este atunci când cel
care este îl slujba sa gãseºte o
satisfacþie în suprimarea vieþii, în
sânge. Este Rãul fecund, cum spune
Hanna Arendt, care produce rãu în
progresie geometricã ºi aproape cã
nimeni nu îl mai poate opri fãrã sã
producã la rândul sãu tot rãu. Este
cazul sancþiunilor aplicate Rusiei ºi
de pe urma cãrora suferã ºi oamenii
de rând care nici acum poate cã nu au aflat în
ce i-a bãgat preºedintele lor.

Existã multe rãni nevindecate pe aceastã
planetã. Sunt rãnile naþiunilor care vor sã
se conducã singure ºi care nu mai vor sã
fie puse la colþ de alte naþiuni. Rãzboiul pe
care l-a declanºat Putin este unul preventiv
împotriva Occidentului. Este Occidentul pe
care public îl atacã ºi îl condamnã, dar pe
care în secret sau public îl preferã.
Dezvoltarea adusã de civilizaþia occidentalã
este ºi ea inegalã, ipocritã, poate acoperitã
ºi cu sânge, însã democraþia este cel mai
bun sistem de guvernare, chiar dacã are
atâtea neajunsuri. Aristotel considerã cã
republica este cel mai bun sistem de
guvernare, dar este necesar ca într-o
republicã rolurile sã fie bine definite ºi se
pune problema selecþiei elitelor. ªi în
republicã ºi în democraþie, precum ºi în
tiranie principala problemã identificatã se
referã la corupþie.

Corupþia este elementul comun în toate
formele de organizare ale societãþii umane.
Nu existã formã de organizare perfectã, dar
din ce s-a încercat pânã acum democraþia
pare sã fie singura cale. ªi unii au vorbit
în acest context despre Sfârºitul istoriei ºi
ultimul om, precum Fukuyama. Adicã am
încercat toate sistemele de guvernare ºi
niciunul nu a produs finalul traumelor
umane ºi bunãstare pentru toatã lumea.
Egalitatea este o utopie ºi ilegalitatea nu
poate fi prevenitã.

Cel mai greu este de învins  lãcomia
umanã. Aceasta pare sã fie una din sursele
majore de inegalitate între semeni.
Omenirea se pare cã nu a învãþat nimic din
istoria de pânã acum ºi din conflictele de
pânã acum. Unii spun cã motorul evoluþiei
este conflictul sau chiar rãzboiul. Alþii
credeau sau încã mai cred cã aceastã
paradigmã a rãzboiului este pe cale sã fie
depãºitã ºi omenirea sã îºi rezolve   ªtefan Bãeºiu

Abia acum am înþeles ce înseamnã
Europa Liberã

problemele pe cale paºnicã. Sunt mii de ani
de istorie ºi de evoluþie pe mai multe planuri
ºi parcã odatã cu evoluþia s-a perfecþionat ºi
mai mult rãzboiul. Rãul a devenit fecund, ura

s-a accentuat. Ura este motorul evoluþiei în
momentul de faþã. Ura a început sã guverneze
deciziile luate de unele state.

Cum poþi lupta împotriva rãzboiului ºi a
urii? Întoarcerea obrazului celãlalt nu pare
sã fie o soluþie, când un conducãtor precum
Putin nu are nici cea mai micã urmã de
empatie faþã de poporul din þara invadatã,
dar nici mãcar faþã de propriul popor.

Într-un rãzboi se întâmplã multe ºi
lucrurile se schimbã de la o zi la alta ºi de la
o orã la alta. Informaþiile încep sã se
împleteascã ºi cine încearcã sã stoarcã rufa
aceasta a rãzboiului se trezeºte cu o mare de
picãturi de sânge ºi lacrimi. Cineva întreabã
care este vina copiilor ºi a mamelor care mor
în rãzboiul din statul vecin. Ce vinã au aceºti
martiri în faþa deciziilor politicienilor? Cum
pot celebra unele mulþimi masacrele,
indiferent cât de crudã a fost istoria lor?

Este clar cã rãzboiul nu a fost început
întâmplãtor la final de pandemie de coronavirus.
Finalul pandemiei de coronavirus însemna
începutul speranþei. Ce este cel mai mare lucru
din viaþa unui om sau a unei naþiuni, dacã nu
speranþa. Speranþa cã ziua urmãtoare, de mâine,
va fi una mai bunã decât azi.

Aºadar, cine a început rãzboiul la finalul
pandemiei de coronavirus a ºtiut cã va ucide
din faºã speranþa de revenire într-o lume liberã.
Este un element insidios, cinic, pervers sau
chiar malefic în rãzboiul început în þara vecinã.
Mesajul este cel puþin pe plan regional ºi nu
numai cã nimeni nu trebuie sã înceapã sã
spere. Lumea nu trebuie sã fie liberã pentru
cã s-a obiºnuit fãrã libertate. Iar cea mai mare
crimã este cea împotriva libertãþii. Este
elementul cel mai de preþ pe care îl are un om
de-a lungul vieþii. Poþi sã îi iei hrana, apa, casa,
dar dacã îi iei libertatea unui om sau unei
naþiuni, i-ai ucis speranþa. Este cel mai negru
gând cu care poate trãi un om de la o zi la alta.
Cã nu va mai fi liber. Homo homini lupus.

Vineri, 11 martie, de la 18:00, haideþi la film la Palatul
Culturii “Teodor Costescu” - Sala “Virgil Ogãºanu”!
Vã propunem “Donbass”, un film care urmãreºte povestea

zonei Donbass (zona separatistã din Ucraina, primul motiv
pentru care Putin a spus cã invadeazã).
   Filmul a fost distins în 2018 cu Premiul pentru cea mai bunã
regie în cadrul secþiunii “Un Certain Regard”, de la
binecunoscutul Festival Cannes.

Biletul la film este o donaþie minimã recomandatã de 20 lei.
Toate donaþiile de la voi vor ajunge apoi la Crucea Roºie, cu
scopul de a ajuta victimele afectate de criza umanitarã din Ucraina.
Trailer Donbass: https://www.youtube.com/watch?v=5CYLuFz7CtE
   În aceste vremuri încurcate, e important sã înþelegem. Sã
înþelegem ce se întâmplã, de ce, cum aratã lucrurile. Filmele
sunt un mijloc bun (ºi deseori mai prietenos) prin care ne putem
dezvolta educaþia.

Dupã film, vã invitãm ºi la o discuþie cu câþiva istorici din
comunitatea noastrã. Mulþumiri multe cãtre Pelicula Culturalã ºi
Marele Ecran (douã asociaþii de film din Timiºoara, care ne inspirã
mereu) ºi Digital Cube (distribuitorul filmului).

Ne vedem vineri! Ora 17,30.
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 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

„Rãzboaiele Iugoslave”
   Între 1991 ºi 2001 „lumea civilizatã”
a privit impasibilã la minciunile
mediatice, la controversatele ºi
sângeroasele rãzboaie cunoscute sub
denumirea de „Rãzboaiele Iugoslave”
rãzboiul din Slovenia (1991), rãzboiul
croat (1991-1995), rãzboiul bosniac
(1992-1995), rãzboiul din Kosovo,
leagãnul istoric al sârbilor (1998-
1999), Bombardamentele N.A.T.O.
asupra Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia (1999),
conflictul din Sudul Serbiei (2000-
2001), conflictul din Macedonia
(2001). La 9 martie 1998, bestia
Madeleine Albright a declarat cã,
S.U.A. îºi rezervã dreptul de a
interveni în conflicte. Pe bombele
lansate în noaptea de Paºti asupra
populaþiei civile din Serbia, piloþii
britanici au scris „Paºti Fericit”! Tot
atunci, N.A.T.O. a folosit muniþie

Senil Old Biden contra Ras-Putin, „feþele lui Ianus”(2)

Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale

ilegalã în componenþa cãrora se aflau
reziduri radioactive de Uraniu 238!
   Guvernul Statelor Unite ale Americii
a fost cel care a furnizat arme
teroriºtilor albanezi (K.L.A.), înainte
de care secretarul de stat american,
scorpia Madeleine Albright (membra
a lojii B’nai B’rith) spusese membrilor
K.L.A.: „Dacã obþinem situaþia albã
sau neagrã pe care o dorim, o sã
primiþi armele. Dacã nu, nu primiþi
nimic”[1]. Madeleine Albright este
consideratã criminalã de rãzboi,
motiv pentru care, în anul 2017 o serie
de organizaþii au cerut arestarea sa.
Robert Baer, fost agent C.I.A., a
declarat ºi el: „Am primit milioane de
dolari ca sã dezmembrãm
Iugoslavia”.
   Þinut în închisoare fãrã a i se acorda
asistenþã medicalã imperios
necesarã, fostul preºedinte Slobodan
Miloseviæ a fost „sinucis”, apoi
achitat de cãtre Tribunalul Penal
Internaþional pentru fosta Iugoslavie!
Nici aici, S.U.A. ºi N.A.T.O. n-au dat
nimãnui seama pentru crimele de

rãzboi comise în fosta Iugoslavie!
Motivul e simplu: aºa se manifestã
„dreptul celui puternic”!
    Vreme de decenii de rãzboaie, crime,
suferinþe „Lumea civilizatã” a privit ºi
a ascultat impasibilã minciunile
oficiale ºi pe cele mediatice, nu i-a
pãsat de „victimele colaterale”, a privit
impasibilã cum mureau oameni ºi nu
a reacþionat. Victimele erau tot oameni!
Este corect? Nu,
         Rãzboiul din Libia
   În anul 2011, S.U.A. l-au catapultat
drept cap de afiº al declanºãrii
rãzboiului de agresiune împotriva
Libiei - conduse de colonelul
Muammar Gaddafi - pe saltimbancul
Nicolas Sárközy, Preºedintele Franþei
de atunci (frate geamãn de
comportament cu actuala marionetã
globalistã, Macron), alãturi de Marea
Britanie ºi Canada. Rãzboiul a debutat
printr-o campanie de bombardament
sub comanda de N.A.T.O.
(autodeclaratã, alianþã defensivã) cu
110 rachete Tomahawk lansate asupra
obiectivelor din Libia. Capturat de

[1] Juri Lina - Arhitecþii înºelãciunii, Editura
Lux Sblima, 480p, 2014.
[2]   h ttps://www.facebook.com/watch/
?v=349678573255856

americani, Muammar Gaddafi, a fost
drogat, i-a fost luatã o mascaradã de
interviu, apoi a murit „în condiþii
neelucidate”.
   Astãzi, Irakul ºi Libia sunt state
eºuate, iar fosta Iugoslavie,
fãrâmiþatã! Ca de altfel, peste tot pe
unde au trecut americanii a rãmas
dezastru. S.U.A., Franþa, Marea
Britanie, Canada aveau dreptul sã
atace o þarã independentã? Nu! Dar
au comis-o. Bombele ºi rachetele lor
au ucis oameni nevinovaþi… crimã
la care a participat ºi regimul
Constantinescu, deºi România nu era
membrã nici U.E., nici N.A.T.O.
ªi ele, „victimele colaterale” erau
tot oameni!
   Mãcar acum, faceþi judecatã dreaptã:
Irak, Iugoslavia, Libia, Ucraina… nu
sunt decât feþe ale aceluiaºi Ianus, iar
deasupra lor pericolul ca soarta
Ucrainei sã fie urmatã de România
îndatoratã iresponsabil prin „guvernele
de lupi” postdecembriste[2].

.
   Valeriu Tiþa a pregãtit o serie de
echipe de club din lumea arabã, gen
Al Ittihad Allepo (Siria), Al Shorta
Dammasc (Siria), Al Nasr Ardiyah
(Kuweit), Al Shrajah (Emiratele
Arabe Unite), Al Faisaly Amman
(Iordania), Al Safa Beirut (Liban),
Al Orubah (Arabia Sauditã), Al
Nejmeh Beirut (Liban), Al Talaba
Baghdad (Irak), Al Mina’a Basra
(Irak) sau Al Hussein Irbid
(Iordania).
   În România a antrenat echipe
modeste, precum Dierna Orºova
(Liga 3), Electro-Bere Craiova (Liga
3), Minerul Valea Copcii (Liga 3),
CS Termo Severin (Liga 4) ºi FC
Drobeta, în turul sezonului 2008 -
2009, din Liga 2, dupã care a
plecat în Siria, la Al Ittihad Allepo,
alãturi de care a câºtigat, în 2010,
AFC Cup. Exceptând Al Ittihad
Allepo (Siria), Tiþa a mai avut
rezultate doar la Al Safa, cu care a
încheiat campionatul pe locul
secund, ºi la Al Nejmeh, alãturi de
care a câºtigat Cupa Libanului.
   La restul echipelor a fost dat afarã

Vocabular de...fotbal!?
dupã câteva etape, cum a fost cazul
în urmã cu un an la Irbid. Din acest
motiv, pentru cã se aflã în litigiu cu
echipa iordanianã, cãreia îi cerea
drepturile salariale, a antrenat
”undercover” Viitorul ªimian,
toamna trecutã, fiindcã dacã antrena
cu acte, legal, echipa mehedinþeanã
nu mai putea solicita banii
iordanienilor. În luna decembrie a
preluat naþionala Siriei, alãturi de
care a ratat calificare în sferturile
de finalã ale Cupei Arabiei, dupã
înfrângerea din ultimul meci din
grupe, cu ”puternica” echipã a
Mauritaniei!
Acum s-a întors la Viitorul ªimian,
locul 5 în Seria a 7-a a Ligii 3 dupã
15 etape, însã susþine cã doar dã
“o mânã de ajutor”.
    La scurt timp dupã ce ºi site-ul
saptamanamh.ro  a postat o pozã
cu Tiþa la antrenamentul
ªimianului, înainte de amicalul cu
CSO Turceni, jucãtorul echipei
mehedinþene Viitorul ªimian, Gelu
Velici, fost atacant la Dinamo II,
Poli Timiºoara, CSM Reºiþa sau
Dunãrea Cãlãraºi, a avut o ieºire la

fel de grobianã la adresa
jurnalistului. “Dacã Vali Tiþa te-
a ameninþat în stil arab, eu vreau
ceva mai tradiþional cu tine. Sã
traversezi când mã vezi, cã te f…
în c.r. ªi vreau sã îmi bag p… în
m… tãi. Îmi bag p…în tine ºi în
ziarul tãu. Homosexualule. Iubita
ta ºtie cã te … ºi în c…
Homosexualule. Homosapiens
ce eºti!”, a scris Gelu Velici. Un
mesaj care aratã cei ºapte ani de
acasã ai lui Velici ºi poate un
motiv pentru care nu a reuºit mai
mult în cariera sa de jucãtor de
fotbal, dar ºi faptul cã nu
cunoaºte sensul cuvintelor (n.r.
- homosexual nu e sinonim cu
homosapiens. Îi  sugeram sã
citeascã DEX-ul). Nu este prima
datã când Velici are astfel de
apucãturi, în trecut, jucãtorul de
fotbal a agresat cu apelatul non-
stop noaptea a corespondentului
din Timiºoara, care l-a ºi reclamat
la Poliþie.
   Dupã ce ºi-a reziliat contractul cu
Dunãrea Cãlãraºi, echipã pentru
care n-a marcat niciun gol în Liga

2, Velici a semnat toamna trecutã
cu nou-promovata în Liga 3,
Viitorul ªimian.
   Echipa mehedinþeanã se aflã în
prezent pe locul 5 în Seria 7 din
Liga 3, iar pe 11 martie va juca la
Pandurii Târgu Jiu, în etapa a 16-
a. Sâmbãta trecutã, Viitorul ªimian
a disputat ultimul amical al pauzei
competiþionale ºi a fost surclasatã
de CSM Reºiþa, scor 4-0 pe
Stadionul Gloria. O.M.

 urmare din pag. 4
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Eveniment cu repetiþie la
confluenþa artei vizuale cu geografia,
tabãra de la Isverna-Mehedinþi
reprezintã ocazia de a crea în
complementaritate ºi a evidenþia
elementele de reuniune artisticã ale
participanþilor. Avându-l ferment
organizatoric ºi cultural pe artistul
plastic Costin Brãteanu, cu un nucleu
alcãtuit din apropiaþi (Carol David,
Horea Preja, Ecaterina Schiwago,
Gheorghe Munteanu, Ioan Thimmel
º.a.) ºi o echipã lãrgitã în timp,
împreunã abordeazã arta vizualã
având la bazã o stare de spirit pornitã
din glosãri inspirate de naturã.
   În contextul disruptiv al artei
contemporane, departe de orice
discrazii ºi adoptând actul artistic
bazat pe concept, în tabãrã (fiecare
ediþie este o altã versiune) gândurile
curg uniform, iar rezultatul constã
în lucrãri de notaþie în evoluþia
fiecãruia.
   Drumul scurt între naturã, inspiraþie

În cadrul atelierului organizat
vineri, 4 martie 2022, elevii clasei a
II-a din ªcoala Gimnazialã nr.14,
coordonaþi de profesor Alina Simcea,
au confecþionat felicitãri ºi flori din
hârtie coloratã.
   Gândurile bune ºi toatã

ISVERNA 2022 - ÎN CÃUTAREA DIFERENÞEI

ºi demers artistic face ca participanþii
fiecãrei ediþii sã-ºi aprecieze propria
evoluþie prin raportare la ceilalþi. Ce-
i uneºte? Frumuseþea locului,
generozitatea organizatorului, starea
de spirit, dar ºi afinitãþi asupra
curentelor de idei, teorii, viziuni,
practici ºi credinþe artistice.
Rezultatul? Stil ºi evoluþie împreunã.
   Atmosfera sapienþalã din tabãrã,
deschiderea cãtre noi paradigme
artistice reprezintã o provocare
continuã, iar adeziunea la aceleaºi
idei ºi respectul faþã de ele te fac
participant. Aflaþi în cãutarea
propriei optimizãri creative, tabãra
reprezintã prilejul de a trãi în
simbiozã cu arta exprimatã în
termeni contemporani odatã cu
depãºirea valorilor estetice
tradiþionale prin inteligibilul
compoziþiilor.
   Conceptul “Isverna-Colþ de rai”
exprimã coagularea unei stãri de spirit
ce-ºi cautã statut, la care fiecare

participã întocmai ca la un experiment
de creaþie ºi interpretare care instituie
sensuri noi, alte înþelesuri despre
misterele nedesluºite ale naturii.
Frumuseþea trezeºte neliniºti
creatoare, susþine idei ºi credinþe, iar
locaþia se constituie în platformã
pentru a experimenta formule plastice
în pas cu timpul ºi cu sinele - ambele
schimbãtoare.
   Tabãra de la Isverna înseamnã
dedicare artei ºi o regãsire a artistului
cu sinele. Cu toþi (participanþii) se pot
desprinde (împotriva obiºnuinþei) de
inerþia cotidianului, permiþând
confruntarea între realitatea interioarã
(a fiecãruia) ºi frumuseþea exterioarã
a Isvernei. Formã de solidaritate
artisticã, participanþii împãrtãºesc
dragostea pentru naturã ºi mãreþia ei.
Posibilã reacþie la postumanism,
artiºtii starteazã într-un loc mirific
punând pe pânzã, hârtie ºi în piatrã
viziuni, impresii ºi mãrturii dincolo de
asemãnãri într-o vibraþie energeticã
sincronã ºi complementarã cu locaþia,
rezultând trãiri autentice, idei
sistematizate - intens personalizate ºi
liber formulate, constituindu-se în
diversitate artisticã semnificativã.
   La Isverna iluzia secundei pare
egalã cu eternitatea! Pe timpul
taberei, pe artiºti îi unesc coincidenþe
de vreme, de omogenitãþi ºi de

substrat, iar fiecare etapã (din viitor)
e un nivel urmãtor.
   Cu trecerea timpului, în fiecare
sesiune, fiecare artist are un dialog
cu natura, iar rezultatul este acea
nuanþare ce duce în profunzimi - loc
de germinaþie ideaticã. Lucrãrile se
constituie în realitate alternativã
structuratã non-liric în concordanþã
cu ritmul vremurilor prezente.
   Fiecare ediþie transgreseazã
suprafaþa de contact dintre geografie
ºi arta vizualã constituindu-se în
reuniune de idei, transpunere în
lucrãri care prefigureazã
perspective, direcþii ºi sensuri
contemporane, în fapt un laborator/
atelier/ºcoalã de “creative art”.
   În creaþii dezmãrginite stilistic,
depãºind automatismele plastice
îndelung exersate ºi manifestând o
conºtiinþã artisticã în care se
comprimã un proces reflexiv de
fundal cu nuanþe existenþiale în
cãutarea de a-ºi defini un stil propriu
ºi omogen, participanþii debordeazã
imaginaþie fertilã, fãrã speculaþii ºi
formule prefabricate, iar fiecare ediþie
subântinde idei care produc diferenþã.
   Evenimentul este gãzduit de
Pensiunea “Steaua Munþilor din
localitatea Isverna, manager Marian
Balaci, în perioada 22-29 mai 2022”

Critic de artã, Diaconu Ion

Ateliere la muzeu

dragostea lor pentru cea mai dragã
fiinþa, mama, au fost aºternute în
interiorul felicitãrii pe care, cu
multã grijã, au realizat-o sub
îndrumarea muzeografilor Secþiei
Relaþii Publice, Marketing Cultural
ºi Pedagogie Muzealã.

8 Martie la muzeu

 Biroul de presã

Ziua internaþionalã a femeii
reprezintã prilejul perfect pentru a
transmite cele mai frumoase si
calde mesaje.

Marþi, 8 martie, elevii clasei I ai
ªcolii Gimnaziale ,,Constantinn
Negreanu”, coordonaþi de doamna

profesor înv. primar Mateescu Lidia,
sub îndrumarea muzeografilor
Secþiei de Relaþii Publice, Marketing
Cultural ºi Pedagogie Muzealã au
confecþionat felicitãri ce conþin
mesaje adresate fiinþelor dragi.
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   Cu câþiva ani în urmã am fost marcaþi de crimele
abominabile sãvârºite de câþiva musulmani în Franþa
ºi în alte þãri europene. Zeci de oameni ºi-au pierdut
viaþa, fie împuºcaþi, fie sfârtecaþi de explozii. Mii de
poliþiºti ºi de lucrãtori în tot felul de servicii secrete
au fost puºi în alertã, ca sã prindã pe cei care au
sãvârºit acele fapte incalificabile, sau pe cei care ar
fi avut de gând sã punã altele la cale de acest gen.
Teamã a cuprins lumea civilizatã de pretutindeni, au
avut loc manifestaþii, mitinguri, declaraþii ºi alte forme
de exprimare a dezaprobãrii faptelor menþionate.
Milioane de oameni, unii chiar înalþi demnitari politici
europeni, ºi-au pus embleme, pe care scria în diferit
limbi: “Eu sunt Charlie!” S-au ridicat tot felul de
benere cu aceastã afirmaþie, europenii vrând sã-ºi
exprime prin aceasta solidaritatea cu ziariºtii uciºi
miºeleºte în redacþia unei publicaþii franceze.
   Au existat numeroºi europeni din diferite medii
sociale, care au afirmat în cele mai diverse moduri
cã ei nu sunt Charlie. Acum faptele sunt consumate,
dar pentru mulþi dintre cititorii noºtri au rãmas unele
lucruri confuze. Tocmai de aceea, sub acest titlu,
încercãm sã clarificãm, pe cât se poate, poziþiile.
   Ca sã înþelegem mai bine situaþia, reamintim cã
într-o revistã francezã (“Charlie Hebdo”) au apãrut
niºte caricaturi, adicã niºte desene, în care era
prezentat profetul Mahomed în poziþii comice.
Profetul Mahomed este cinstit de mahomedani sau
islamiºti, aºa cum este cinstit Mântuitorul Iisus
Hristos în religia creºtinã. Altfel spus, alãturi de
Alah, - adicã Dumnezeu în religia lor -, Mahomed
este la fel de adorat de credincioºii musulmani. În
Europa au mai apãrut caricaturi de acest gen în
anii trecuþi ºi musulmanii s-au scandalizat atunci
ºi au sãvârºit iarãºi atentate, a curs sânge, au murit
oameni. Ziariºtii de la publicaþia francezã erau
oameni cu carte, cu orientare politicã. Puteau
înþelege din experienþele din anii trecuþi, cã
musulmanii nu permit nimãnui sã-ºi batã joc, sã
ia în derâdere persoanele lor sfinte sau alte valori
ale religiei lor.  Pentru asta sunt în stare sã recurgã
la crime de rãzbunare, la acte teroriste, sunt în stare
sã se sinucidã, socotind cã astfel îºi dovedesc
credinþa ºi ataºamentul faþã de religia lor. În spiritul
acesta sunt crescuþi ºi educaþi în familie, în ºcoalã,
în locaºurile de cult. ªi, totuºi, ziariºtii francezi ºi-
au bãtut joc de valorile religioase ale musulmanilor!

Eu nu sunt Charlie!
Consecinþele au fost drastice ºi ele se cunosc. Am
putea spune: cauza au constituit-o caricaturile
francezilor, efectele produse de acestea au fost
crimele musulmanilor.
   Trãim în cel mai civilizat continent al lumii, cu o
culturã multimilenarã. Ne batem în piept cã
respectãm drepturile omului ºi, în mare mãsurã le
respectãm, ceea ce nu este valabil în orice parte a
lumii. Este de neînþeles în aceastã situaþie, cum
niºte ziariºti îºi bat joc de valorile altora. Oamenii
aceia au dreptul sã aibã o religie, sã creadã în
valorile religiei lor. Ei nu au batjocorit valorile
religiei creºtine, religia majoritarã în Europa. Chiar
dacã mama unui semen al meu este cea mai amãrâtã
femeie, cu meseria cea mai modestã, chiar dacã e
îmbrãcatã urât, dacã e nespãlatã etc., eu nu am
dreptul s-o înjur. Pentru semenul meu femeia aceea
este mama lui ºi pentru oricine propria mamã este
o sfântã ºi nu ai voie s-o jigneºti, s-o batjocoreºti.
Dreptul meu se întinde pânã acolo unde începe
dreptul celuilalt. Nu am voie sã încalc dreptul lui,
aºa cum nici el nu are voie sã încalce dreptul meu.
Presa nu mai este supusã unei cenzuri de stat, aºa
cum a fost la noi pânã în 1989, dar cel care scrie
trebuie sã aibã o autocenzurã, adicã sã fie atent la
ceea ce scrie, ce spune, pentru a nu leza drepturile
semenilor, interesele majore ale þãrii, societãþii etc.
   În religia creºtinã este mai multã toleranþã. Eu, dacã
aud pe cineva vorbind urât de cele sfinte sau înjurând
de cele sfinte, nu pun mâna pe puºcã, pe secure, pe
piatrã ca sã-i dau în cap, sã-l omor. Nu prin astfel de
acþiune “rãzbun” divinitatea. Îmi fac datoria sã-i atrag
atenþia cã greºeºte, cã sãvârºeºte un mare pãcat, cã
nu trebuie sã mai facã aºa ceva, dar nu am dreptul
sã recurg la mijloace violente. Mai mult, am datoria
sã mã rog pentru sãnãtatea lui sufleteascã ºi pentru
iertarea lui. Are cine sã-l judece: “A Mea e judecata!”
spune Dumnezeu. Mai mult! Atila, groaznicul
conducãtor al hunilor, care a fãcut atât de mult rãu
strãmoºilor noºtri creºtini, nu era socotit, din punct
de vedere religios, duºman al lui Dumnezeu sau al
creºtinilor, ci “biciul lui Dumnezeu!” prin care erau
pedepsiþi creºtinii pentru pãcatele lor. În spiritul
acestei toleranþe, bazate pe învãþãtura Mântuitorului,
cã toþi oamenii sunt fraþi, fii ai aceluiaºi Pãrinte,
Dumnezeu, pe teritoriul þãrii noastre au trãit de-a
lungul veacurilor, alãturi de români, multe alte etnii,

fãrã a fi persecutate pentru originea sau credinþa
lor. Ce-i drept, alþii ºi-au luat nasul la purtare ºi au
fãcut mult rãu  românilor creºtini ortodocºi!
   Ne uimeºte aceastã atitudine intolerantã a
musulmanilor. Nu trebuie sã uitãm, cã e vorba de
o altã culturã, de o altã religie, de o altã civilizaþie.
Vedem aproape zilnic cum în state islamice sunt
decapitaþi oameni, sunt arºi de vii oameni, sunt
împuºcaþi copii, fiindcã s-au uitat la televizor la un
meci de fotbal, sunt ucise femei, fiindcã ºi-au
descoperit faþa, este ameninþatã lumea civilizatã,
Europa, America, cã vor fi trecute prin foc ºi sabie.
Ba chiar preºedintele Obama a fost ameninþat, cã-
i vor tãia capul în biroul sãu de la Casa Albã. Cu
astfel de oameni nu trebuie sã te joci, sã glumeºti,
sã faci caricaturi pe seama lor, sã-þi baþi joc de
valorile lor. Trebuie sã-i înþelegi, sã-i iei aºa cum
sunt ºi sã încerci, pe cât este omeneºte posibil sã-
i modelezi prin educaþie, prin ºcoalã, prin culturã.
Faptul cã dupã atentatele din Franþa milioane de
oameni s-au solidarizat cu ziariºtii uciºi, spunându-
ºi “Charlie”, cã numãrul urmãtor din revista
respectivã a conþinut mult mai multe caricaturi la
adresa religiei musulmane ºi a musulmanilor ºi
tirajul s-a ridicat de la câteva mii la ºapte milioane,
nu sunt fapte de bun augur. Prin asta nu pui capãt
conflictului, ci îl alimentezi, îl amplifici, torni gaz
pe foc ºi apoi te miri cã þi-a luat casa foc.
   Nu trebuie sã uitãm cã în Europa de astãzi sunt
aproximativ cincizeci ºi ºase de milioane de
musulmani, iar în lume cu mult peste un miliard
ºi toþi sunt gata sã se transforme în torþe vii pentru
religia lor. Sã ne respectãm religia noastrã
creºtinã ºi valorile ei, sã le cultivãm în familie, în
ºcoalã, în societate, prin mass-media, fiindcã
numai aºa ne vom pãstra identitatea de continent
creºtin; sã respectãm valorile altora, pentru ca ºi
ei sã le respecte pe ale noastre ºi sã nu
transformãm greºeala unor ziariºti într-o
declanºare uriaºã de forþe, într-o ciocnire de
civilizaþii, într-o conflagraþie mondialã.
În spiritul celor de mai sus, respect pe fratele meu,
omul, nu-mi bat joc de valorile lui religioase,
chiar dacã nu sunt ºi ale mele, militez pentru pace
ºi bunã înþelegere între oameni ºi popoare ºi, ca
atare, “nu sunt Charlie!”

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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[5] https://adevarul-aici.com/vladimir-putin-primul-
avertisment-pentru-vecinii-rusiei-pe-fondul-razboiului-din-
ucraina-ce-vrea-sa-faca-presedintele/
?fbclid=IwAR1xwTJX0EJ5VKONuXEoiyxo9gV0Vmkw3bPgzg56AW-
5-xMg0aR0_ijjBI - 5 martie 2022
[6] https://r3media.ro/klaus-iohannis-anunta-ca-romania-se-
pregateste-sa-se-apere-si-ca-in-acelasi-timp-nu-se-va-implica-
deloc-in-conflictul-din-ucraina/?utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_campaign=klaus_iohannis_anunta_ca_romania_se_pregateste_
sa_se_apere_si_ca_in_acelasi_timp_nu_se_va_implica_deloc_i
n_conflictul_din_ucraina&utm_term=2022-03-06 - 5 martie 2022

ªi toate demersurile noastre, dacã vor fi, vor apãrea
întotdeauna ca rãspuns la acþiuni neprietenoase,
acþiuni împotriva Federaþiei Ruse”[5].
   Ca de obicei, fãrã a întreba poporul român care-
i sunt opþiunile ºi fãrã a þine seama de riscuri,
iresponsabilul anti-român, Preºedinte al României
a angajat Þara ca zonã de tranzit pentru armament

România, între „conspiraþionism”, globalism ºi realitate
ºi muniþie S.U.A. - N.A.T.O. destinate Ucrainei. Mai
devreme sau mai târziu, obedienþa faþã de
„partenerul strategic” & N.A.T.O. prostia, sfidarea
ºi infatuarea a preºedintelui ne va costa. Dupã cum
se ºtie - chiar dacã nu sunã prea „elegant”,
înþelepciunea strãmoºeascã ne reaminteºte: „Capra
bese ºi oaia trage ruºinea!”, dar, întotdeauna „Turcu’
plãteºte!”, nu vinovatul.
   În data de 5 martie 2022, marele guru multi-
Vaterland, luându-ºi în serios a doua sa personalitate
de oracol fãrã viziune, a anunþat cã România se
pregãteºte sã se apere ºi nu se va implica deloc în
conflictul din Ucraina (în care suntem vârâþi pânã peste
cap prin livrãri de armament ºi tehnicã de luptã):
„Pornim de la scenariul în care acest conflict nu se va

extinde. N.A.T.O. nu va fi implicatã în acest conflict
militar ºi nici România nu va fi implicatã în acest
conflict […] Nu avem date cã Republica Moldova ar
fi ameninþatã. Noi nu calculãm un scenariu în care
România sã fie ameninþatã sau implicatã în conflict
[…]”[6]. Dar dacã scenariul va fi altul, militarii români
- ãia, puþini câþi au mai rãmas, ãia „retraºi” din
Afganistan, îi trimiþi în Africa, „strategule”?
   Jalnicã clicã de trãdãtori de þarã are România
la conducere în aceste clipe grele! Între timp,
rãzboiul merge mai departe, iar armata rusã
înainteazã „Pas cu pas” dupã titlul mizeriei
editoriale ale aceluiaºi personaj sinistru.
   Azi Ucraina, mâine, România, poimâine…
Europa? Ion Mãldãrescu, Art-emis

www.art-emis.ro/editoriale
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Cheltuieli majore la începutul sãptãmânii, dar
îþi cresc veniturile într-un anumit fel. Poate fi
vorba despre primirea salariului, a unui bonus
substanþial sau primeºti favoruri ºi cadouri
deosebite. Fii prudent pe 10 martie, deoarece
existã riscul sã pierzi bani, bunuri sau sã aparã
nereguli în documentele financiare. În a doua
parte a sãptãmânii se întrezãresc cãlãtorii pe
distanþe scurte, activitãþi intelectuale ºi dialoguri
ample cu persoanele din anturajul apropiat.
Vorbã multã sãrãcia omului, deci ar fi bine sã-þi
dozezi vorbele ºi gesturile.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La începutul sãptãmânii ai multã energie, chef
de a te implica în mai multe acþiuni simultante,
dar mai ales de a te implica în treburile altora.
De aceea, unii s-ar putea supãra cã intervii
neinvitat în viaþa lor. Ocupã-te numai de tine ºi
lasã-i în pace pe ceilalþi! Oferã-þi sprijinul numai
la cerere expresã. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã situaþia financiarã în care te afli. Sunt
posibile cheltuieli majore, creºterea veniturilor
din activitatea prestatã la un serviciu, dar ºi
cadouri interesante. Evitã cheltuielile nefondate!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã ai ceva
mai multã grijã de sãnãtatea ta. Implicã-te
numai în activitãþi uºoare ºi la nevoie cere
sprijinul cuiva de încredere pentru a duce la bun
sfârºit ceea ce nu suportã amânare. Chiar dacã
unele afecþiuni par cã se accentueazã, ai
încredere în tine ºi îngrijeºte-te cum ºtii ºi simþi
tu mai bine. Evitã sã te tot laºi pe mâna altora
pentru îmbunãtãþirea stãrii tale generale. Este
rost de câºtiguri financiare din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã.
Dar, hibele sunt multe ºi mãrunte.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile
cu prietenii ºi cu susþinãtorii din segmentul
profesional. Cumva ar fi  nevoie sã-þi
remodelezi unele concepþii ºi planuri de viaþã,
pentru cã acum sunt unii care, mai mult sau mai
puþin discret, îþi reproºeazã rigiditate mentalã,
conservatorism nefondat sau ancorare în relaþii
ºi situaþii perimate. Priveºte atent la propria ta
viaþã ºi depune eforturi pentru a o îmbunãtãþi.
Energia zilelor de 10 ºi 11 martie activeazã
afecþiunile mai noi ºi mai vechi. Prudenþã ºi
îngrijeºte-te corespunzãtor!

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã în forþã cu multe
aspecte profesionale. În mod special se vor
evidenþia dialogurile cu ºefii ºi reuniunile
oficiale. Fii pregãtit cât poþi tu de bine, pentru
cã sunt ºanse sã oferi explicaþii vizavi de felul
în care îþi îndeplineºti sarcinile de lucru. Pe de
altã parte, va apãrea tentaþia sã te sfãtuieºti cu
prietenii vizavi de planurile tale personale. Cel
mai bine ar fi sã vorbeºti numai cu propria ta
persoanã ºi sã eviþi discuþiile prea detaliate. Se
contureazã neplãceri legate de sãnãtatea
segmentelor sistemului cardiac. Apar informaþii
deosebite.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sunt zile interesante pentru relaþiile cu
strãinãtatea. Au succes demersurile privitoare la
o cãlãtorie îndepãrtatã, pentru studii sau pentru
a lucra în þãri strãine. Totuºi evitã ziua de 10 martie
pentru decizii ferme sau pentru asumarea unor
responsabilitãþi deosebite. Segmentul profesional
se va evidenþia în a doua parte a sãptãmânii, mai
ales relaþiile cu ºefii ºi persoanele oficiale din
diverse instituþii. Sunt multe aspecte bizare în ceea
ce priveºte susþinerea ta profesionalã ºi imaginea
publicã, de aceea fii precaut. Susþinere de la ºi
prin prieteni.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce câºtiguri
financiare dintr-o colaborare, de la ºi prin alþii
sau pur ºi simplu, fãcând ordine prin hârtii,
descoperi o micã avere uitatã într-un plic.
Alcãtuieºte o listã de prioritãþi ºi evitã cheltuielile
nefondate. Primeazã facturile, taxele ºi nevoile
celor dragi. Mentalul este agitat în zilele de 10 ºi
11 martie, astfel cã fii prudent. Implicarea în
activitãþi intelectuale sau demersuri privitoare la
cãlãtorii sau studii te oboseºte mult. Acceptã
sprijinul cuiva de încredere pentru a duce lucrurile
la bun sfârºit. Întâlniri cu oameni de vazã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile parteneriale necesitã atenþie ºi
eforturi concrete pentru a pune la punct
discuþiile sau activitãþile comune restante. Sunt
ºanse sã fii obiectiv în orice tip de parteneriat ºi
de a rezolva lucrurile în favoarea ta. Totuºi, þine
cont de sugestiile celorlalþi, pentru cã sunt de
bun augur. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã chestiuni financiare, de tipul
cheltuieli comune cu alþii, dezbateri pe tema
moºtenirilor sau partajelor personale ºi
profesionale. Prudenþã, toleranþã ºi rãbdare!
Gândirea este umbritã, astfel cã fereºte-te sã
vorbeºti prea mult.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de
lucru la serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti
dornic de noutãþi te vei pune rapid pe treabã. Ar
fi bine sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi ºi sã nu
te pierzi în amãnunte neimportante. Existã riscul
sã oboseºti ºi chiar sã aparã neplãceri serioase
pe segmentul sãnãtãþii. Ai încredere cã vei
rezolva totul la timp ºi foarte bine. Pe 10 ºi pe
11 martie apar chestiuni parteneriale, probabil
semnarea unui contract, rediscutarea unora
vechi sau plãnuirea unor activitãþi comune cu
alþii. Prudenþã! Cheltuieli majore comune cu alþii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna,
fie cã este vorba despre persoana iubitã, fie despre
copii. Sunt momente pasagere, astfel cã nu este
cazul sã te îngrijorezi. Cei dragi au nevoie de
sprijinul tãu moral în chestiunile lor personale,
vor mai multã atenþie ºi afecþiune din partea ta ºi,
nu în ultimul rând, îþi vor propune sã te implici
alãturi de ei în activitãþi recreative. Posibile
neplãceri financiare, pentru cã acum îþi doreºti
mai mult decât îþi permite bugetul. A doua parte
a sãptãmânii aduce în atenþie probleme vechi de
sãnãtate. Plus activitãþi comune cu alþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La începutul sãptãmânii ai succes în treburile
gospodãreºti ºi în dialogurile cu membrii
familiei. Este rost de reuniuni familiale, de
vizitare a locurilor natale sau de a sta la poveºti
împreunã cu prietenii, cunoºtinþele, vecinii din
copilãrie. Evitã sã aluneci în emoþii mari ºi
detaºeazã-te de trecut! Priveºte viaþa ca pe o
experienþã, ca pe un film, pe parcursul cãruia
poþi lua, din când în când, premii fabuloase. În
zilele de 10 ºi 11 martie intervin chestiuni
amoroase ºi legate de copii. Prudenþã, rãbdare
ºi încredere! Sãnãtatea devine vulnerabilã spre
finalul sãptãmânii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã o
mulþime de persoane apropiate, care au nevoie
de sprijinul tãu moral. Cu unii nu te-ai mai vãzut
demult ºi acum este momentul regãsirilor, al
poveºtilor spuse la un pahar de vorbã ºi al
destãinuirilor serioase. Ascultã-i pe ceilalþi, dar
vorbeºte puþin despre tine ºi slãbiciunile tale.
Existã ºi profitori în preajma ta, care abia
aºteaptã sã faci sau sã zici ceva care þi-ar dãuna
pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii aduce
energii favorabile desfãºurãrii treburilor
domestice.

(10 - 16 martie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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anunþ pierdere

Pierdut CERTIFICAT INTERNAÞIONAL
DE CONDUCÃTOR DE AMBARCAÞIUNE DE
AGREMENT Seria 32883 Clasa D pe numele
PÂRVULESCU BÃDIÞA.

Se declarã nul.

INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de: Primãria oraºului Strehaia, jud.
Mehedinþi, în calitate de beneficiar, Tel.: 0252-370159, E-mail:
contact@primariastrehaia.ro, ce intenþioneazã sã solicite de la
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea lucrãrilor “Înfiinþare reþea de distribuþie gaze naturale, de
presiune medie în oraºul Strehaia, judeþul Mehedinþi”, Obiectivul
I, amplasate în Oraºul Strehaia, jud. Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al procesului de producþie nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului sãu la adresa: Giura Ioan, Str. Republicii, nr.
124, Oraºul Strehaia, Jud. Mehedinþi, Tel.: 0252-370159, dupã data de
08.03.2022.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã potenþialii
beneficiari cã primeºte Cereri de Platã
pentru Schema de ajutor de stat
„Servicii de silvomediu, servicii
climatice ºi conservarea pãdurilor”
aferentã Mãsurii 15, SubMãsura 15.1
„Plãþi pentru angajamente de silvomediu”,
din cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2014-2020.

“România deþine una dintre cele mai
mari suprafeþe de pãduri virgine din
Europa cu o biodiversitate
extraordinarã ºi facem eforturi pentru
ca lucrurile sã rãmânã aºa. Prin acestã
schemã de ajutor de stat vizãm tocmai
compensarea pierderilor de venit ºi a
costurilor suplimentare suportate de
deþinãtorii de terenuri forestiere, care
încheie angajamente voluntare pe o
perioadã de 5 ani, în sensul prestãrii
de servicii de silvomediu, servicii
climatice ºi conservarea pãdurilor” a
declarat ministrul agriculturii, domnul
Adrian CHESNOIU.

În conformitate cu prevederile
OMADR nr. 49/28.02.2022, Cererile
de platã se depun la Centrele judeþene
ale APIA, pânã la data de 17 iunie
2022, de cãtre beneficiarii care au
depus Cereri de sprijin în cadrul
sesiunilor 2/2019, 3/2020 ºi 4/2021.

Cererile de platã pot fi depuse ºi
dupã data de 17 iunie, respectiv pânã

COMUNICAT DE PRESÃ
APIA primeºte Cereri de platã aferente anului

2022 pentru schema de ajutor de stat
„Servicii de silvomediu, servicii climatice ºi

conservarea pãdurilor”
la data de 11 iulie 2022 (inclusiv),
cu o reducere de 1% pentru fiecare
zi lucrãtoare, a sumelor la care
beneficiarul ar fi avut dreptul, dacã
cererea de platã ar fi fost depusã pânã
la data de 17 iunie 2022 (inclusiv).

Formularele de modificare a
cererilor de platã pot fi depuse, fãrã
aplicarea de penalitãþi, pânã la data
de 4 iulie 2022 (inclusiv). În perioada
5 - 11 iulie (inclusiv) se pot depune
cu o reducere de 1% pentru fiecare
zi lucrãtoare a sumelor aferente anului
de angajament pentru utilizarea
efectivã a suprafeþei în cauzã.

Dosarul cererii de platã trebuie sã
cuprindã documentele specificate în
capitolul IV din Formularul - tip de
cerere de platã pentru anul 2022.

În contextul actual privind epidemia
de Coronavirus pe teritoriul României,
conform legislaþiei, pe perioada stãrii
de alertã, depunerea cererii de platã
se poate realiza la Centrele APIA,
fãrã prezenþa fizicã a beneficiarilor,
prin mijloace electronice.

Informaþii detaliate pentru accesarea
Schemei de ajutor de stat „Servicii de
silvomediu, servicii climatice ºi
conservarea pãdurilor” se regãsesc
postate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro,
la adresa:http://www.apia.org.ro/ro/
directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/
masuri-delegate-din-pndr

 Radu Georgescu

Rãzboiul dintre Ucraina ºi Rusia
a îndreptat atenþia pieþelor cãtre
active considerate drept „refugii”.

Euro a scãzut la minimul
ultimelor 22 de luni faþã de dolar ºi
a atins paritatea cu francul elveþian.
Miºcarea a afectat ºi monedele din
regiune care s-au depreciat
semnificativ, excepþie fãcând leul
care a reuºit sã se menþinã sub
pragul de 4,95 lei/euro. El a profitat
de creºterea dobânzilor
interbancare la valori care se mai
înregistrau în vara lui 2013.

Cotaþia euro a scãzut luni
dimineaþa în Asia pânã la 4,9060 lei,
însã în transferurile din piaþa s-au
efectuat zilnic între 4,946 ºi 4,952
lei, astfel cã media a fost stabilitã la
finalul intervalului la 4,9490 lei.

Principala pârghie folositã de BNR
pentru a obþine stabilitatea cursului
sunt dobânzile. Analiºtii anticipeazã
cã la ºedinþa de politicã monetarã
din 5 aprilie se va decide o creºtere
a ratei-cheie de la 2,5 la 3% cu
scopul de a tempera inflaþia. Pentru
finalul anului se prognozeazã o
majorare pânã la 4 - 4,25%.

La sfârºitul perioadei, dobânzile
interbancare ºi-au încetinit creºterea
din zilele precedente. Cu toate
acestea valorile lor erau comparabile
cu cele din vara lui 2013.

Încetinirea s-a datorat deciziei 
BNR de a reduce tensiunile din piaþã
ºi de a majora lichiditatea prin
reluarea cumpãrarea de titluri de
stat în lei de pe piaþa secundarã.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei contractate înainte de mai 2019, a
urcat miercuri de la 4,31 la 4,34%.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a crescut de la 4,38 la
4,41%, iar cel la 12 luni, care
reprezintã rata dobânzii plãtitã la

Recorduri pentru aur, dolar, lira
sterlinã ºi francul elveþian

creditele în lei atrase nivel interbancar,
a urcat de la 4,46 la 4,49%.

Lunea aceasta, aversiunea faþã de
risc a ridicat dolarul la cel mai
ridicat nivel faþã de un coº al
principalelor valute începând cu
iunie 2020, iar euro a scãzut la
1,0807 – 1,0931 dolari, iar cursul
monedei americane a atins un nou
record de 4,5714 lei

La sfârºitul intervalului,
optimismul care a apãrut în rândul
investitorilor înainte de întâlnirea
miniºtrilor de externe ai Ucrainei ºi
Rusiei, care se va desfãºura joi în
Turcia, a permis euro sã se
aprecieze la 1,0890 -1,0992 dolari
iar media a alunecat la 4,5069 lei.

Media francului a atins un record
de 4,9399 lei, dupã ce moneda
elveþianã s-a apreciat pânã la
0,9773 franci/euro, nivel care a mai
fost înregistrat în ianuarie 2015
când Banca Naþionalã a Elveþiei a
renunþat la pragul de minim 1,20
franci/euro. Miercurea aceasta,
cursul a alunecat la 4,8584 lei.

La rândul ei, lira sterlinã s-a
apropiat de 1,22 euro iar cursul a
sãrit la recordul de 6,0112 lei dar a
încheiat perioada la 5,9369 lei.

Atingerea de cãtre metalul galben
a pragului de 2.000 dolari, prima
datã dupã septembrie 2020, ºi
aprecierea monedei americane au
împins preþul gramului de aur la un
maxim istoric de 293,9846 lei
pentru ca perioada sã fie încheiatã
la 291,8087 lei.

Dupã o creºtere pasagerã la
începutul perioadei la circa 45.300
dolari, bitcoin a alunecat la 37.630
dolari, pentru ca la sfârºitul ei sã
fluctueze între 38.680 ºi 42.440
dolari. Ether se tranzacþiona miercuri
în culoarul 2.570 – 2.775 dolari.
Analiza cuprinde perioada 2 - 9
martie
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Dupã prestaþia din prima parte a
campionatului din Liga 3, unde a izbutit ºi patru
goluri pentru Viitorul ªimian, mijlocaºul
severinean Samuel Zimþa (21 ani) a semnat cu
Zimbru Chiºinãu.
   Cea mai titratã echipã din capitala Republicii
Moldova nu traverseazã o perioadã fastã, fiind la
retrogradare în prima ligã (locul 7 din 8, cu 16 puncte
acumulate dupã 19 meciuri), având ºi probleme
financiare, situându-se, oarecum, într-o situaþie
similarã cu cea pe care o traverseazã la noi Dinamo.
   Zimþa, fost junior la Inter Milano, Virtus Entela
sau Brescia, sperã sã-ºi relanseze cariera peste
Prut, dupã ce, vara trecutã, s-a despãrþit de ”FC U”
Craiova, alãturi de care promovase în Liga 1, dupã
care s-a dus în Liga 3, la nou-promovata din
Mehedinþi, Viitorul ªimian.”Mã bucur cã am
semnat cu Zimbru, o echipã cu o istorie
importantã, o echipã cu nume mare în Republica
Moldova. Am venit aici cu gândul de a ajuta
echipa, de a câºtiga cât mai multe puncte ºi a
urca cât mai sus în clasament, fiindcã Zimbru
nu este o echipã care sã fie pe ultimele poziþii
din campionat. Unul dintre obiectivele clubului

Desfãºuratã la Bucureºti,
Cupa României la box feminin a
adus 3 medalii pentru pugilistele de
la Box Club Drobeta! Astfel, Gabriela
Tuce a cucerit bronzul la seniori, în
limitele categoriei 52 kg, în timp ce,
la cadeþi, Rebeca Muller (51 kg) ºi

Severineanul Zimþa a devenit zimbru
este câºtigarea Cupei Moldovei, fiind
în sferturi de finalã ºi, de ce nu, în
campionat, a urca pe locul 4, loc de
pe care se merge în Conference
League”, a spus Zimþa
   Zimþa a fost impresionat de
condiþiile gãsite la Zimbru, a doua
echipã ca palmares din Republica
Moldova, dupã Sheriff Tiraspol. Dacã
echipa din Transnistria are 19 titluri
de campioanã, Zimbru a câºtigat
campionatul de 8 ori, ultima datã în
2000. Cupa Moldovei a cucerit-o de
6 ori, ultima datã în 2014.
   Zimbru a fost prima campioanã a
Republicii Moldova, campionat înfiinþat
în 1991, dupã despãrþirea basarabenilor
de URSS. Totodatã, Zimbru e singura
echipa care a jucat în campionatul lãrgit din URSS,
în mai multe etape chiar. A promovat în premierã
în 1955, sub denumirea de FC Burevestnik
(Rândunica, în traducere din limba rusã) ºi a ocupat
locul 6, din 12 participante. A retrogradat în 1966,
sub denumirea de Moldova Chiºinãu. A revenit în

prima ligã sovieticã în 1973, sub titulatura
de Nistru Chiºinãu, dupã o pauzã de 10 ani,
dupã o luptã directã cu Neftci Baku. În 1974
a retrogradat, chiar dacã a învins viitoarea
campioanã Dinamo Kiev sau vicecampioana
Spartak Moscova. Echipa a mai promovat
în 1990, dar n-a apucat sã mai joace în prima
ligã sovieticã, deoarece URSS s-a destrãmat.
Divizia Naþionalã, noul campionat din
Republica Moldova s-a înfiinþat în 1991, an
în care Nistru s-a redenumit Zimbru, nume

Fetele lui Gherghescu, dau bine cu pumnul

pe care îl poartã ºi în prezent. Clubul s-a înfiinþat
în 1947, sub titulatura Dinamo Chiºinãu.
“Stadionul ºi baza sportivã a Zimbrului este de
un nivel înalt, sunt toate condiþiile pentru a
putea face performanþã, puþine echipe din Liga
1 din România au o astfel de bazã sportivã.
Stadionul este foarte frumos, de aproximativ
15.000 de locuri, pe acest stadion joacã ºi
naþionala Moldovei meciurile oficiale sau
amicale”, a dezvãluit Zimþa.
   Sâmbãtã, de la ora 14:00, Zimbru (locul 7,
din 8 echipe) joacã pe teren propriu cu Zaria
Bãlþi (locul 6), în prima etapã din 2022. Cele
douã echipe sunt despãrþite de patru puncte.
Lider autoritar e Sheriff, cu 50 de puncte dupã
19 jocuri. Zimbru are 16, golaveraj 24-32.

ACS Atletic Drobeta a început cu
stângul returul Ligii a 2-a la fotbal
feminin. Echipa antrenatã de
Daniel Ispas ºi-a compromis
ºansele de promovare încã de la
primul joc oficial din 2022, fiind
învinsã, pe Stadionul Termo, de
Mãgura Cisnãdie, scor 0-4 (0-1).
Dupã acest eºec, severinencele au
rãmas cu 10 puncte, din 8 meciuri
jucate, dar au coborât pe locul 6
în clasament, având acum

golaveraj 5-11.
   Pe 12 martie,
Atletic Drobeta va
juca pe terenul
principalei favorite
la promovare,din
Seria 2, ACS
C a r m e n
Bucureºti.

ªi-au compromis ºansele de promovare

Clasament
1. Olimpia Universitatea Cluj 7   6 0   1   51-7   18
2. Carmen Bucureºti 7   5 0   2   33-16  15
3. Dream Team Bucureºti 8   4 0   4   24-14  12
4. Mãgura Cisnãdie 8   3 2   3   28-13  11
5. Athletic United Bihor 7   3 2   2   13-9    11
6. Atletic Drobeta 8   3 1   4    5-11  10
7. Atletic Olimpia Gherla 8   2 3   3   13-18   9
8. Olimpic Star Cluj 7   0 0   7   2-81     0

 Mircea Oglindoiu

Andreea Negoiþã (54 kg) au obþinut
medaliile de argint, respectiv bronz.
   Rezultatele l-au mulþumit pe
antrenorul Sorin Gherghescu, însã
acesta este convins cã fetele sale
se pot întoarce cu aur de la
competiþiile viitoare.
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Mã nepoate, sã fârºi cu
pandemia, o aruncarãm ºi pe asta
la lada de gunoi a istoriei, e plinã
lada de gunoaie. Bine, sã fârºi cum
a început, adicã brusc, din condei,
fãrã prea multe explicaþii, cam aºa
cum a ºi apãrut. Bag samã în prostia
noastrã, o fi fost fro pregãtire
pentru rãzbelu’ de urma, nu sã ºtie,
da ne izbirã una dupã alta. Nu
apucarãm sã ne dezmeticim ºi
nerodu de Sucã sã bãgã în pod,
sã supravegheze frontiera cicã, iar
al lu’ Zbanghiu e ºi acuma în beci,
la adãpostu’ damigenelor cu
zaibãr. Bãieþi curajoºi, n-ai ce zice,
fiecare îºi apãrã teritoriu. Cã uitai
sã vã spui, în pod e plin de gãini,
au numai cuibare, aºa cã nerodu
de Sucã sã crede la adãpost. Cicã
dacã vin ruºii, o sã-ºi facã toatã
ziua ouã în tigaie, da ãsta e în stare
sã facã focu, în paiele gãinilor ºi
sã dea foc la casã. Scrum face, ce
sã mai, sã sperie ºi rãzboiu de el
ºi pleacã mai departe. Doamne
fereºte ºi apãrã-ne!

Acuma, mã fraþilor, lãsând
gluma la o parte, veni ºi o veste
oarecum bunã, cu toate cã nu te-
ai aºtepta sã o aducã un rãzboi:
cicã România urmeazã exemplul
altor þãri europene ºi va reporni
unele instalaþii de producere a
energiei electrice pe bazã de
cãrbune. Adicãtãlea revenim la
cãrbunele atât de blamat de
europeni, de ne pusasãrã sã
închidem minele, sã dãm minerii
în ºomaj, sã trecem la energie
verde ºi de astea. Bine, pe când
ei continuau cu exploatarea
cãrbunelui, cu utilizarea lui pentru
producerea energiei, numai la noi  nea Mãrin

Sucã ºi rãzbelu, al lu Zbanghiu ºi damigenele, toaleta smart
di la Orºova ºi reveneala cãrbunelui din minele Mehedinþiului

nu sã mai putea. Acuma, sã
vedem ce cãrbune mai avem. Da
ºi mineri, se ºtie!

Da apropo de rãzboi, mai bine
sã nu vinã, cã la cum aratã
adãposturile noastre, sigur ne
sãpãm singuri groapa. Pã Tanþa lu
Pecingine ºi-a pus murãturile,
Marghioala lu Fleaºcã a depozitat
toatã mobila veche di la soacrã-sa,
ai lu Zbanghiu au blocat intrarea cu
fierotenii, e jale, ce sã mai.

Bine, nici la Orºova nu e mai
bine, e chiar mai rãu, cã dacã vin
ruºii sã blocheazã, e plin de apã
ºi ºobolani pi la subsoluri. Bine,
aici oamenii se încãlzesc la sobe,
dar au wc-uri smart. Pã da, dacã
nu ºtiaþi, a luat nea Mariusicã
toaletã de lux pentru orºoveni,
probabel îi mai pune niºte wai-
fai, sã aibã ºi internet omu când sã

relaxeazã.  Bine, blocate, cu
accesul interzis, deocamdatã, nu
sã ºtie când sã face inaugurarea,
probabel trebuie mai întâi testate
de oficialitãþi ºi dupã aia sã predau
rânduitorilor. Cã, deh, tichie de
mãrgãritar îi lipsea Orºovei. Ca sã
fie mai uºuraþi, probabel, acuma
sã simt în siguranþã. Bine cã edilii
au lãsat stâlpii pe mijlocu’
trotuarelor ca sã-i împiedice pe

invadatori, poate ºi pe aleºii locali,
în cap cu nea Stoica, se ºtie!

Mã fraþilor, între timp, pi la CJ
Mehedinþi, ºedinþele sã þin cicã în
tainã, cu fro zece conseleri în
prezenþã fizicã ºi restu’ online.
Probabel din cauzã de pandemie,
probabel din cauzã de opoziþie la
proiecte ºi sã li se arate pisica, cert
e cã apar tot mai multe nemulþumiri
faþã de transparenþa banilor publici.
Da ce ne trebuie atâta transparenþã,
cã doar asfaltu’ nu e transparent, e
opac. ªi negru, nea Aladine.

Mã nepoate, da ca sã ne
întoarcem la ce ne arde mai tare,
cã s-ar putea ca iarna viitoare sã
nu ºtim cum ne mai încãlzim, nea
ministru de Mehedinþi, nea Virgil
Popescu a anunþat noi capacitãþi
de producþie în sectorul energetic
pânã la sfârºitul anului. Cicã la
CEO Oltenia va creºte producþia din
mai, iar centrala de la Iernut va fi
gata pânã la sfârºitul anului. Bine,
nea Popescu sã mai întâlni ºi
cu ambasadoru ’  din  Qatar,
probabel vrea sã ºtie care mai e
preþu’ la vacanþe, cã dupã atâta
muncã trebue ºi neºte coridoare
de  relaxare...

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