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Drum modernizat între comunele Livezile ºi Hinova

AMÃNUNTE ÎN PAGINA 3
Au fost recepþionate lucrãrile de modernizare care s-au
fãcut pe DJ 606B, tronsonul de 2,6 kilometri cuprins
între intersecþia DC 22, satul ªtefan Odobleja (comuna
Livezile) ºi localitatea Bistriþa (comuna Hinova).

Legea Pensiilor, în stufãriºul
intereselor liberale

Dar când le-a pãsat ãstora de lege? Sã facem un istoric al situaþiilor când
liberalii, în frunte cu Klaus Werner Iohannis, au fãcut din legile Statului
Român niºte preºuri de ºters picioarele pe ele ni se pare o operaþiune
perfect inutilã, lipsitã complet de eficienþã. Pe actualii guvernanþi îi doare
exact  în trei litere de respectarea legii.
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Iohannis ºi drama
naþionalã a

acestui timp

Parlamentul a decis!
Persoanele

defavorizate vor primi
mãºti de protecþie lunar

  Problema cea mai
scandaloasã atunci la

momentul ante-1 iunie a fost
faptul cã preºedintele vine în
faþa poporului ºi spune toate

acestea, deºi nu preºedintele
guverneazã, nu era treaba lui.
Din câte ºtiu avem un guvern,

avem miniºtri, avem. Logic era
sã vinã premierul sã anunþe

relaxarea, nu preºedintele
care are alte atribuþiuni în stat.

Logic era ca preºedintele sã
nu se substituie guvernului ºi

nici sã nu-l umileascã în halul
acesta, lãsându-l pe Orban sã

îngâne ce deja a fost spus.
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Pandemia ºi
“Noul Pãmânt”
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Importanþa Tratatului de la Trianon

Cu K. Jojannes Un ºi Sicã la butoane, vom
ajunge la supa popularã, precum în S.U.A. 8
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Cei care vin la putere se comportã ca niºte
mârlani care „le dau viaþã” celor din populime



social - politicOBIECTIV mehedinþean 04 - 10.06.2020pag. 2

Editorial  de Sorin Vidan

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
 * Anchete * Dezvãluiri *

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

Cost abonament  lunar: 4,00 lei  + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII

PARTICULARI

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

Mobil: 0722351161Obiectiv
mehedinþean

www.obiectiv-mehedintean.ro
Facebook: Obiectiv Mehedintean

Proiectul are ca obiect
achiziþionarea de mãºti de
protecþie de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii, prin Unifarm SA, pentru
protecþia împotriva COVID-19 ºi
distribuirea acestora.
   S-au înregistrat 224 de voturi
“pentru”, 64 “împotrivã” ºi trei abþineri.
   Anumite categorii de persoane vor
primi gratuit un set de 30 de mãºti
de protecþie pe lunã, potrivit unui
proiect de lege adoptat, miercuri, de
plenul Camerei Deputaþilor.
   Potrivit unui amendament adoptat
de cãtre deputaþii de specialitate,
articolul 1 al legii prevede cã se
acordã gratuit un set de 30 de mãºti
de protecþie, lunar, pentru:
* persoanele din familiile
beneficiare ale ajutorului social
acordat în baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat;
* persoanele din familiile
beneficiare de alocaþie pentru
susþinerea familiei acordatã în baza
Legii nr. 277/2010, privind
alocaþia pentru susþinerea familiei;
* pensionarii sistemului public de
pensii ale cãror drepturi sunt de
pânã la 1.000 lei inclusiv,
reprezentând nivelul indemnizaþiei
sociale pentru pensionari
prevãzute de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 6/2009
privind instituirea pensiei sociale
minime garantate, aprobatã prin
Legea nr. 196/2009;
   Potrivit unui alt amendament,
autoritãþile publice locale au
obligaþia sã întocmeascã liste
nominale cu persoanele beneficiare
ºi sã le transmitã Direcþiilor de
sãnãtate publicã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti în termen
de 3 zile de la data intrãrii în

Parlamentul a decis!
Persoanele defavorizate vor primi

mãºti de protecþie lunar

vigoare a prezentei legi, în vederea
stabilirii necesarului de repartizat.
   Distribuirea mãºtilor de protecþie
se realizeazã de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii, prin Direcþiile de sãnãtate
publicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, cãtre autoritãþile publice
locale. Autoritãþile publice locale
asigurã distribuirea mãºtilor de
protecþie, în mod gratuit, cãtre
fiecare beneficiar. În vederea
asigurãrii protecþiei cetãþenilor de
pe teritoriul României în actualul
context epidemiologic determinat
de rãspândirea noului corona-
virus, Ministerul Sãnãtãþii
achiziþioneazã, prin Compania
Naþionalã Unifarm SA, mãºtile de
protecþie, conform standardelor
europene în vigoare, preponderent
de la producãtori interni.
   Fondurile necesare
achiziþionãrii ºi distribuþiei
mãºtilor de protecþie cãtre
populaþie se asigurã de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului
Sãnãtãþii , prevede un alt
amendament adoptat de comisie.

DEPUTAT ALINA TEIª,
MEMBRU AL COMISIEI PENTRU

ÎNVÃÞÃMÂNT, ªTIINÞÃ, TINERET ªI SPORT

Cine mai înþelege ceva
din toatã  bâlbâiala aceasta
prolixã ºi obositoare despre
relaxare sau prelungirea stãrii
de alertã? Cine mai are nervi sã
suport e  toa tã  confuz ia  º i
re tor ica  nes igurã  a  unor
guvernanþi care nu ºtiu cum sã
o „dea” la întors între exigenþele
sanitare ºi populismul care le
poate salva poziþiile politice?
Înainte de 1 iunie, când cu toþii
trãiam încã sub auspiciile stãrii
de  a le r tã ,  ab ia  i eº i þ i  d in
dramatismul stãrii de urgenþã,
vine musiu preºedintele ºi ,
hodoronc- t ronc,  z ice cã  se
relaxeazã treaba, cã avem voie
la terase, la concerte în aer
liber, la una-alta.
   Problema cea mai scandaloasã
atunci la momentul ante-1 iunie
a fost faptul cã preºedintele vine
în faþa poporului ºi spune toate
acestea, deºi nu preºedintele
guverneazã, nu era treaba lui. Din
câte ºtiu avem un guvern, avem
miniºtri, avem. Logic era sã vinã
premierul sã anunþe relaxarea, nu
preºedintele care are al te
atribuþiuni în stat. Logic era ca
preºedintele sã nu se substituie
guvernului ºi  nici  sã nu-l
umileascã în halul  acesta,
lãsându-l pe Orban sã îngâne ce
deja a fost spus.
   Dar a trecut ºi acest moment,
toatã lumea s-a bucurat. Însã ce
ne facem acum? Iatã cã
preºedintele vine ºi vorbeºte de
prelungirea stãrii de alertã – ºi pe
bunã dreptate, cazurile de
îmbolnãvire s-au înmulþit, chiar ºi
la noi, în Severin, deodatã, a
izbucnit un focar. Avem toate
motivele de îngrijorare, dacã îl

Iohannis ºi
drama naþionalã
a acestui timp

ascultãm pe Raed Arafat ºi pe alþi
specialiºti. Ce cautã Iohannis în
toatã povestea aceasta, când doar
cei care au o minimã autoritate în
domeniu ar trebui sã se pronunþe?
   Pãi e simplu: a zis cã împuºcã
iepurele populismului cu
declamaþii pe tema relaxãrii, a
deschiderii teraselor. Ca dupã
aceea sã o dea la întors.  Iohannis
ne-a bãgat  pe toþi  în ceaþã,
inclusiv pe proprii sãi miniºtri.
Acum vrea prelungirea stãrii de
alertã, dupã ce cu puþine zile în
urmã voia redeschiderea
teraselor. De când e Iohannis
comunicator al Guvernului?
   De când vorbeºte în numele
Guvernului României înainte ca
Guvernul României sã
vorbeascã? Este o tâmpenie fãrã
seamãn, mai ales în astfel de
circumstanþe dramatice, când în
joc e viaþa ºi sãnãtatea oamenilor.
Pur ºi  simplu cineva din
Guvernul României ar trebui sã-
i taie microfonul preºedintelui ºi
sã-l invite sã-ºi facã treburile
pentru care a fost ales, nu
treburile altora. ªi cu ce ne-am
ales din toatã retorica lui
Iohannis, din toatã tãrãºenia lui
demagogicã? Doar cu lehamite
ºi confuzie. În ce prelungire a
stãrii de alertã sã mai credem
dupã ce ne-a descris
„paradisul”relaxãrii din 1 iunie?
   Cum adicã avem voie în
magazine, la terase, la plajã dar
închidem teatrele ºi trimitem
oamenii de culturã în ºomaj
tehnic? Pentru cã povestea cu
concertele în aer liber, dar cu
mascã ºi scaune unul din doi
în doi metri, e doar o poveste
ºi nu una prea fericitã? Pur ºi
simplu cineva ar trebui sã-l
de-a afarã din aceastã dramã
naþionalã pe Iohannis,  cãci
numai de declaraþii le lui nu
mai avem nervi.
   Sã vorbeascã despre crizã,
stare de alertã, covid, sãnãtate
publicã – guvernul, miniºtrii,
oamenii de specialitate.
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Au fost recepþionate
lucrãrile de modernizare care s-au
fãcut pe DJ 606B, tronsonul de 2,6
kilometri cuprins între intersecþia
DC 22, satul ªtefan Odobleja
(comuna Livezile) ºi localitatea
Bistriþa (comuna Hinova).
   “Este ultima porþiune care
rãmãsese nemodernizatã, dupã ce
în anii trecuþi am realizat astfel de
lucrãri pe alþi peste 4 kilometri ai
aceluiaºi drum. Mã bucur cã am
reuºit sã rezolvãm problemele
oamenilor din comuna Livezile care
scurteazã drumul cãtre Drobeta
Turnu Severin pe acest traseu, iar

Dupã ce Agenþia Naþionalã
pentru Locuinþe a acceptat propunerea
Consiliului Judeþean de a construi 30
de unitãþi de locuit în vecinãtatea
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin, astãzi,
preºedintele Aladin Georgescu a
semnat contractul prin care se dã în
folosinþã amplasamentul, respectiv
terenul în suprafaþã de 2.364 mp, pânã
la finalizarea investiþiei, iar din acest
moment totul depinde de ultima

Ultimele demersuri pentru construirea a 30 de locuinþe de serviciu

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a fãcut marþi, o nouã
vizitã de lucru pe ºantierul Lotului
1 al proiectului ce cuprinde
reabilitarea/modernizarea a 112 km
drumuri judeþene în Mehedinþi.

În localitãþile Rogova ºi Vânjuleþ,
aflate de-a lungul DJ 562A, a avut
întâlniri cu primarii, constructorii ºi
echipa de implementare pentru a
stabili poziþionarea exactã a trotuarelor
care vor fi amenajate în cadrul
proiectului gestionat de Consiliul
Judeþean Mehedinþi, prin care se
reabiliteazã infrastructura rutierã.

“În total, pe Lotul 1 care cuprinde
aproape 26 kilometri ce traverseazã
zona Gruia (intersecþia cu DN 56C)
- Pãtulele - Cioroboreni - Vânjuleþ
- Rogova (intersecþia cu DN 56A),
se vor amenaja trotuare pe o
distanþã de aproape 8 kilometri, de-
a lungul localitãþilor.

Trotuarele, o componentã
esenþialã a proiectului celor 112

km de drumuri judeþene

Proiectul privind construcþia
de locuinþe prin ANL
demarat de Consiliul

Judeþean Mehedinþi a ajuns
în faza finalã.

semnãturã, adicã a conducerii ANL.
Consiliul Judeþean va suporta

doar cheltuielile privind utilitãþile ºi
anume apã, canalizare, energie
electricã, cãi de acces, alei
pietonale ºi spaþii verzi.

“Necesitatea acestei investiþii
vine ca urmare a numãrului mare
de solicitãri depuse la sediul
instituþiei, de cãtre diferiþ i
funcþionari publici, în special familii
tinere care muncesc în Severin dar

fac naveta sau locuiesc la rude
ori prieteni.

Vizat este inclusiv
personalul medico-sanitar
care lucreazã la Spitalul
Judeþean de Urgenþã Drobeta
Turnu Severin. Îmi doresc ca
medicii sã rãmânã în oraº ºi
consider cã prin aceastã
investiþie le vom oferi un mare
avantaj.”, a declarat preºedintele

Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Trotuarele sunt o componenetã
esenþialã a proiectului pe care îl
implementãm în aceastã perioadã,
astfel cã ele se vor amenaja în toate
localitãþile strãbãtute de drumurile
din proiect. Asta întrucât, pe cea
mai mare distanþã, ele erau complet
distruse, iar pietonii preferau sã
circule pe carosabil decât prin
aceste zone.

Am convingerea cã dupã
implementarea acestui proiect, nu
doar ºoferii vor circula în condiþii
foarte bune ci ºi pietonii!”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.

În tot acest timp, pe Lotul 1 se
toarnã în continuare primul strat de
asfalt între localitãþile Pãtulele ºi
Gruia ºi se lucreazã la podurile de
la Cioroboreni ºi Pãtulele.

Modernizãm judeþul!
Mehedinþiul este pe drumul cel bun!

Recepþie pe DJ 606B, care leagã
comunele Livezile ºi Hinova

pentru jumãtate din satul Bistriþa,
mai exact pentru oamenii care
locuiesc de-a lungul drumului, am
realizat nu doar asfalt ci ºi rigole ºi
accese la proprietãþi.
   Aºa cum le-am promis, în 2016,
locuitorilor din aceastã zonã, cã mã
voi implica pentru modernizarea
acestui drum, iatã, acum, am
mulþumirea misiunii îndeplinite ºi
mã bucur cã ºi oamenii sunt
mulþumiþi!”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, prezent la
recepþia lucrãrilor.

 Biroul de presã
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a participat la o ºedinþã
de lucru, împreunã cu constructorul
ºi proiectanþii, la Spitalul din Vânju
Mare, un obiectiv aflat în stare
avansatã de reabilitare ºi modernizare.

“Pentru cã vreau ca lucrãrile sã se
desfãºoare în cele mai bune condiþii
ºi sã nu se abatã de la normele

 Biroul de presã

Întâlnire de lucru la
Spitalul din Vânju Mare

sanitare în vigoare,
organizãm periodic
întâlniri de lucru.

Cea mai recentã astfel de
ºedinþã a avut loc la faþa
locului, împreunã cu colegii
din Consiliul Judeþean,
domnul senator PSD, Liviu
Mazilu, reprezentanþii
constructorului ºi

proiectanþii. Am evaluat ceea ce s-a
fãcut pânã acum ºi am stabilit
parametrii în baza cãrora vor continua
lucrãrile. Am convingerea cã
unitatea va fi una modernã, iar
lucrurile vor evolua foarte bine în
interesul pacienþilor din zona de sud
a judeþului Mehedinþi.

Continuãm demersurile pentru
reabilitarea întregii structuri de
sãnãtate din judeþ!

Este un obiectiv asumat de mine,
iar în perioada urmãtoare vom veni
cu veºti importante ºi despre
proiectele pe care Consiliul Judeþean
Mehedinþi le are pentru secþiile
Spitalului Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, în urma întâlnirii de lucru.
Mehedinþiul este pe drumul cel bun!

Sintagma “Noul Pãmânt”
apare ºi în Biblie, în Apocalipsa lui
Ioan, alãturi de „Noul Rai”.
Sintagmele, amândouã, vor sã aducã
în prim plan, conform ºi acelei viziuni
a sfântului din Insula Pathos, ideea
cã a venit vremea schimbãrii, cã
“rãul” care a cuprins Pãmântul nu mai
poate fi suportat de planetã - de
Dumnezeu ca ºi creator al ei ºi al
omului, implicit, biblic vorbind - ºi
se va distruge, o distrugere realizatã
prin el însuºi, o prãbuºire, adicã, a
vechilor cutume, obiceiuri, stãri de
lucruri, obiºnuinþe ºi modalitãþi de
existenþã, de relaþionare interumanã
ºi între oameni ºi mediul natural, în
urma schimbãrii, locul fiind luat de o
nouã organizare, o nouã mentalitate,
o nouã paradigmã existenþialã ºi de
relaþii sociale.

Sf. Ioan - spun cercetãtori ºi vizionari
moderni, care îºi întemeiazã afirmaþiile
pe studii ºi ºtiinþifice, dar ºi
neconvenþionale, gen parapsihologie
ori transã hipnoticã etc. - a intuit
schimbarea de paradigmã ce avea sã
urmeze, ºi a expus-o public fãrã a fi
avut, practic, ºi viziunea termenului la
care avea  sã se întâmple prãbuºirea
“Vechiului Pãmânt” ºi înlocuirea lui cu
„Noul Pãmânt”. De aici, desigur, ºi

Pandemia ºi “Noul Pãmânt”
oprobiul public la care a fost supus,
fiind luat de mulþi din generaþia lui, dar
ºi de alþii din generaþii urmãtoare, de
unii, ºi azi, în derâdere, vizinea sa fiind
consideratã un delir, o presimþire
întemeiatã pe un tip de funda-
mentalism, cum am spune astãzi, de
credinþã în valorile lui Iisus.

Dar, astãzi, cei care împãrtãºesc
teza “Noului Pãmânt”, spun cã
viziunea Sf. Ioan este regãsibilã în
multe “semne” ale actualitãþii de mai
ieri ºi de mai recent. Între acestea,
sunt degradarea mediului, poluarea,
folosirea energiei ºi a forþei
cunoaºterii în mod necontrolat sau
greºit, în alterarea condiþiei sociale a
omului, în depãrtarea sa de valorile
umane generale, alienarea sa într-o
lume tot mai tehnologicã ºi mai lipsitã
de empatie, apoi strãbãtutã de
violenþã, avariþie, perversiuni etc.

Cam tot aºa se petreceau lucrurile,
analogic vorbind, ºi la vremea viziunii
Sf. Ioan, doar cã, pe atunci, lumea lui
era mult mai... nedezvoltatã
tehnologic, dar, cu toate acestea, se
manifesta cu dispreþ faþã de
spiritualitate, faþã de valorile de
dincolo de material, de simþuri.

Rezolvarea discrepanþelor dintre
ceea ce însemna omul de dinaintea

degradãrii lui, sesizate de Sf. Ioan, ºi
condiþia momentului viziunii sale, a
fost gãsitã în ideile doctrinei
religioase a lui Iisus, iubirea, iertarea,
fiind “cheile” trecerii la „Noul
Pãmânt”, la noua organizare a
planetei, din rãdãcini, umane, atât la
nivel de relaþie exterioarã cât ºi
interioarã, de conºtiinþã.

Astãzi, este la fel: degradarea este
survolatã cu o inconºtienþã
sinucigaºã, alergatul dupã profit ºi
viaþa în virtutea iluziei cã având bani,
ai ºi nemurirea, cã banii sunt cei
care conduc lumea, cã având mai
mulþi, cât mai mulþi bani, poþi
dispune de controlul planetei, este
distructivã ºi nu poate duce, într-un
final, decât la o prãbuºire a
“Vechiului Pãmânt” - acesta, cel de
astãzi, cum îl ºtim cu toþii, ºi pe care
ne chinuim sã-l menþinem, ºi sã ne
menþinem pe el, sã supravieþuim,
practic - prãbuºire urmatã de
instituirea „Noului Pãmânt”.

„Noul Rai”, în condiþia viziunii Sf.
Ioan însemna o paradigmã spiritualã,
sursã a creaþiei, a minþii superioare
învelite în luminã.

Astãzi, ar fi la fel, bineînþeles,
nevoia de spiritualitate, de absolut,
de echivalent egal ºi compensatoriu
al cruzimii existenþiale trupeºti,

carnale rãmâne la fel, în condiþia
umanã. “Noul Pãmânt”, în viziunea
modernã, ar trebui suprapus peste
teoria conspiraþiei, confundat cu
Noua Ordine Mondialã? Greu de
precizat, atâta vreme cât “semnele”
acesteia sunt greu de evaluat global
chiar dacã teza se circumscrie
globalismului. Plus faptul cã nimeni
nu-ºi asumã fãþiº, la vedere,
schimbarea care s-ar pregãti, ci
ascuns, tainic, conspirativ, nu?

Poate frica eºecului, a oprobiului
public venit dinspre nepregãtirea
globalã a populaþiei de a înþelege
necesitatea schimbãrii de
paradigmã ºi instituirea “Noului
Pãmânt” sã fie cauza acestei
netransparenþe. Sau poate cã “Noul
Pãmânt” pregãtit de Noua Ordine
Mondialã nu este cel propovãduit
de Sf. Ioan, ci un altul, croit dupã
interesul celor care se gândesc la
aceastã Nouã Ordine. În acest caz,
avem de-a face cu furtul ideii, cu un
plagiat, adicã, ºi adaptarea ei unui
interes total contrar spiritului ei.

Pandemia Coronavirusului a fost,
astfel, doar o interfaþã a viitorului
“Nou Pãmânt” preconizat de corifeii
Noii Ordini, iar nu un eveniment venit
în ordinea naturii - a contra-naturii,

 Continuare în pag. 14
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Având în vedere cei peste
4000 de angajaþi care îºi
desfãºoarã activitatea în zona
industrialã a fostului Celrom, voi
propune un proiect de construire a
unei noi parcãri în aceastã zonã pe
o suprafaþã de 6300 de mp.
   Fiind vorba de foarte mulþi angajaþi
care lucreazã aici, inclusiv la cea mai
mare fabricã din municipiu, în
intervalul orar 6.00-16.30 se  Viceprimar Daniel Cîrjan

Proiect amenajare parcare zona CELROM

aglomereazã ºi nu se mai gãsesc locuri
în parcarea amenajatã acum 4 ani.
   Este cu atât mai necesarã aceastã
investiþie cu cât în aceastã zonã vor
mai fi atribuite pe viitor loturi de
teren pentru investitorii care
intenþioneazã sã dezvolte o afacere
ºi sã realizeze locuri de muncã în
Drobeta Turnu Severin.
#sprijin_pentru_investitori

Peste 150 de jandarmi au
fost angrenaþi în misiuni de
menþinere a ordinii publice, în
perioada 06-08 iunie a.c., astfel
încât cetãþenii sã petreacã în
siguranþã sãrbãtoarea Rusaliilor.
   Efectivele de ordine publicã  au
avut în vedere prevenirea oricãror
fapte care aduc atingere legilor si
normelor de convieþuire socialã ºi
aplicarea mãsurilor legale la
constatarea acestora, atât în mediul
urban, cât ºi  rural.
   De asemenea, jandarmii au
informat ºi îndrumat cetãþenii  cu
privire la respectarea  mãsurilor  de
prevenire a rãspândirii infecþiilor cu
SARS-CoV-2  precum  ºi cele
stabilite prin Hotãrârea Comitetului

Mãsuri de ordine publicã în
perioada Rusaliilor

Naþional pentru Situaþii de Urgenþã
nr. 26 din 28.05.2020, pentru
prevenirea ºi combaterea
pandemiei COVID 19, dispuse pe
perioada stãrii de alertã.
   Pentru evitarea unor situaþii
neplãcute, jandarmii au
recomandat cetãþenilor sã adopte
un comportament civilizat, sã evite
conflictele de orice naturã,  sã
respecte mãsurile stabilite prin
legislaþia în vigoare,  iar în caz de
nevoie sã sol icite sprij inul
efectivelor aflate  în dispozitiv sau
sã apeleze numãrul  unic de
urgenþã 112.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

 Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul

Sâmbãtã 20 Iunie 2020 va
avea loc, pe dealul lui Sân Petru,
excursie cu pelerinaj pentru
comemorarea eroilor români ce
s-au jertfit pentru patrie. Reluarea
obiceiului, a Moºilor de varã,
dorim a rãmâne o tradiþie localã
pentru toþi locuitorii zonei Gura-
Vãii ºi împrejurimi.

Persoanele care vor sã participe,
sunt aºteptate la intrarea parcãrii de
la Hidrocentrala Porþile de Fier I
(Gura-Vãii), D.E.70 Km 350+200m.

INVITAÞIE !!!

Pornirea spre platoul celor 3
cruci va fi la ora 9,45.

Traseul va fi de dificultate
sub medie, pe  lungime de  cca.
2.000m, fiind parcurs în cca.
45 de minute.

Vã aºteptãm cu drag sã
continuãm împreunã o tradiþie
localã de sute de ani.

Veþi avea parte ºi de un eveniment
de neuitat încadrat de peisaje
minunate asupra Dunãrii de la cota 303
. Telefon contact: 0743174477
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

* - Bãieþilor acestora care au pretenþia ca au þinut în hãþuri
coronavirusul timp de câteva luni li s-a urcat la cap cã sunt,
cum sã zic, stãpânii absoluþi ai României. Cum începe omul
sã se simtã ceva mai în largul lui, cum apar ãºtia – alde
Tãtaru, Arafat sau alde, pardon, ºeful lor suprem, Iohannis,
ce-i mai zice ºi Cucul, prietenul nedespãrþit al carcalacului
– ºi, precum niºte ciocli, ne anunþã cã virusul „este printre
noi” ºi cã, dacã nu ne vom zbengui mai cu grijã, vor prelungi
perioada de alertã. Dacã va fi cazul, pânã la alegeri. Nu de
altceva, dar ca sã rãmânã, ei ºi partidele pe care le reprezintã,
în centrul atenþiei. Chiar dacã popularitatea lor, destul de
mare la începutul circului pandemic, este în vizibilã scãdere,
cu fiecare  zi care ne apropie de mijlocul sezonului de varã.
Ce e la gura feisbuciºtilor când vãd declaraþiile respectivilor
este, uneori, greu de reprodus în acest spaþiu.
   * Enervarea lor creºte când oficialii coronavirusului, dacã
le putem spune aºa, încep sã vorbeascã oarecum... entuziast
despre un al doilea val al epidemiei cu coronavirus, care ar
urma sã ne bântuie prin toamnã. Este, pe undeva, de înþeles,
oamenii vor sã aibã din nou acel sentiment cã ei sunt miezul
din dodoaºcã ºi încã nu ºtiu câte luni ne vor putea biciui
nervii. Nu ºtiu însã câþi dintre cei care-i vãd ºi ascultã îi vor
mai lua în serios. Ce nu înþelegem noi e de unde ºtiu...
specialiºtii aceºtia cã virusul cu pricina va mai lovi o datã.
Vasãzicã, peste tot în lume, se dau semne serioase de
relaxare a vieþii publice, doar la noi ni se dã de înþeles cã
suntem niºte primitivi iresponsabili care nu doar cã nu se
pot guverna, dar trebuie duºi de mânã sã facã pipi la w.c.-ul
din fundul curþii. Altminteri, ei dau în bobi permanent sa
vadã ce le iese la alegerile de la Paºtele cailor...
   * Doi miniºtri din Cabinetul Balalaikã, imposibilii ºi
indigeºtii Violeta Alexandru ºi Vasile Cîþu, au fãcut obiectul
unor moþiuni simple în Parlament. În loc sã lase locurile
libere pentru alþii mai procopsiþi la devlã tot ei sunt cu gura
mare ºi, împreunã cu Balalaikã,umblã sã inducã în rândul
pensionarilor, ideea cã nu sunt bani pentru marirea
pensiilor (lege adoptatã ºi promulgatã) ºi a alocaþiilor
pentru copii.  Ca sã fie cât mai convingãtori, au plãtit niºte
tembeliziuni sã facã niºte... foraje de opinie, din care sã
reiasã chiar faptul cã nici mãcar pensionarii nu ar fi de
acord cu creºterea pensiilor de la 1 septembrie cu 40%,
pentru cã e crizã, iar þara nu are bani! Bãi, voi nu mai aveþi
niciun pic de ruºine? Iar pensionarii aceia care nu aveau
nevoie de pensii mãrite ar trebui sã nu mai fie avuþi în
vedere, dacã se poate, la alte eventuale mãriri de venituri.
Erau ei niºte penibile cozi de topor ale unor cercuri
guvernamentale interesate sau doar niºte japiþe ordinare,
beneficiare de pensii nesimþite? Între timp, Orban face
avocaturã ieftinã în favoarea neaplicãrii legii pensiilor, ºtiind
bine cã un guvern care nu aplicã legea în litera ºi spiritul ei,
se descalificã profund. Dar când le-a pãsat ãstora de lege?
Sã facem un istoric al situaþiilor când liberalii, în frunte cu
Klaus Werner Iohannis, au fãcut din legile Statului Român
niºte preºuri de ºters picioarele pe ele ni se pare o operaþiune
perfect inutilã, lipsitã complet de eficienþã. Pe actualii
guvernanþi îi doare exact  în trei litere de respectarea legii.

Legea Pensiilor, în stufãriºul
intereselor liberale

Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XII)

01 iunie – Se marºeazã pe Ziua copilului!
Vai, de copilãria multora! Cu masca pe
figurã, unii chiar ºi pe stradã, de mânã cu
pãrinþii, care, ºi ei, au masca pe faþã, deºi
nu-i obligã nimeni s-o poarte, bieþii copii
vor uita curând gustul aerului proaspãt.

Care aer proaspãt, nici nu prea mai este
prin aglomeraþiile urbane, poluate ºi
murdare! Mã mir cum de nu se sufocã ºi
Covid-ul ãla, bengos! Ori el rezistã tocmai
pentru cã nu existã? Dilemã mare!
02 iunie – “Transpirã” tot mai multe
informaþii despre decese ale unor oameni,
prin spitale, din cauze naturale, deh, ca tot
omul cãruia i s-au scurs zilele lãsate de la
Dumnezeu, ale cãror familii au primit oferte
de a lãsa mortul sã fie încadrat la moarte
din cauzã de coronavirus, contra unor
sume de bani, aºa, între 30 ºi 80 de
milioane de lei, daþi sub forma unui aºa-
zis ajutor de înmormântare! Oripilare
mare la cei care povestesc aºa ceva! Dar,
mã întreb, cei care au fost de acord, ºi
nu au mai povestit, încasând “ajutorul”,
câþi or fi fost?
03 iunie – „S-au deschis terasele, ceru-i
ca oglinda/, Din grãdini, covidele au uºchit
colinda!” Ducã-se pe pustii, cu colinda lor
cu tot, din grãdinile noastre de varã! Prafu’
ºi pulberea sã se aleagã de voi, mã,
covidelor, mã, cu ãia, cu tot, care v-au dat
sã sugeþi lapte de viperã ºi euroi din
bugetele naþionale, naºparletelor! Pe urma
banilor noºtri de la FNI ºi de la Caritas, sã
vã duceþi, sã nu vã mai ºtim neam de
neamul vostru! Dupã tezaurul de la
Moscova, sã vã duceþi, ºi cu el sã vã
mai întoarceþi la noi, cã ºtim cã nu l-om
mai vedea cum nu-ºi vede orbu’ ceafa
ºi Orban un alt mandat!
04 iunie – Guvernanþii bagã iar spaima în
tot românul cu prelungirea stãrii de alertã,

în care, sincer, nu prea mai crede nimeni
din motive de suprasaturaþie de izolare ºi
alte restricþii! Aºa cã, iar pe radiouri ºi
televiziuni apãrurã ºtirile cu covidul ucigaº,
cu infestãrile care se þin lanþ de capul
românului, cu decese în ritm de secerat
de mitralierã, ra-ta-ta-ta-ta-ta, eºti, mort,
eºti mort, te-am împuºcat, aºa strigam
pe maidan când ne jucam de-a soldaþii
ºi rãzboiul!
05 iunie – Domn ministru al Sãnãtãþii o dã
când la bal, când la spital, cu comunicatele,
când cã aveam pandemie cu prelungiri,
când cã nu avem, cã trebuie sã vedem ce
spun mai întâi specialiºtii. Domn ministru,
acest... Peter Pan de Mya, care se joacã cu
covidul ºi nervii noºtri ca micul Pan din
“Þara de Nicãieri”, cu sirenele, zânele ºi
piraþii, personaje fictive ca ºi el, de altfel.
Ori noi, noi ca popor, nu prea suntem fictivi.
Ori suntem, iar România  a devenit chiar
vreo „Þarã de Nicãieri ºi a Nimãnui”?
06 iunie - Acu’, glumim, nu glumim,
Covidul existã, numai cã exageraþiunea
prezenþei lui ºi a victimelor lui este de tot
râsul! Gurile rele spun cã prelungirea stãrii
de alertã ar avea la baza temeliei
fundamentului - care este întotdeauna, jos!
- ideea stocurilor nevândute încã de
materiale de prevenire a rãspândirii lui -
mãºti, dezinfectanþi, mânuºi etc – de cãtre
firme ale unor apropiaþi ai puterii! Aºa o fi,
cã întotdeauna a fost la fel când a fost vorba
de bani mulþi veniþi pe fi lierã
guvernamentalã. ªi nu numai la noi, ci ºi
la ei, dincolo, în raiul capitalist occidental!
Doar cã noi am... sublimat pe alocuri,
aceste practici!
07 iunie – Dispãruserã, apropo de
prevenþie, termoscanerele de la intrarea în
supermarketuri! Dar minunea, în Severin,
nu þinu decât, vorba aia, trei zile, cã iar
apãrurã paznicii cu termoscanerele pe
acolo! Probabil îi certã rãu Vela ºi Arafat
pe mai marii reþelelor de supermarketuri,
de se reveni la “normalul” lui Iohannis!
Sau cãzurã la vreo înþelegere între ei, sã
aibã toþi de câºtigat câte ceva, un suc, un
sugiuc, sã nu lucreze pe inima goalã, c-
aºa-i în democraþia chiar coronavirusatã:
cine poate, oase roade, cine, nu, nici
carne moale!

(G News pt. conf. DDS)
FOTO:  Copilul-actor Michael Llewelyn Davies
îmbrãcat Peter Pan, fotografie de J. M. Barrie,
Rustington, Marea Britanie, august 1906; Sursa:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan#/media/
Fi’ier:Michael_Llewelyn_Davies_as_Peter_Pan.jpg
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Trista istorie a „sãrbãtoririi”
Centenarului României Mari s-a

repetat ºi în acest an, având ca temã
centenarul Tratatului de la Trianon. În

Ungaria, ziua de 4 iunie 2020 a fost
declaratã zi de doliu naþional. În

România, pentru a nu-i deranja pe
sensibilii noºtri vecini iredentiºti,
ºeful statului i-a sfidat din nou pe

români nepromulgând legea
adoptatã de Parlamentul României

prin care ziua de 4 iunie a fusese
declarata Ziua Tratatului de la

Trianon. Nu este prima datã când
conducerea celor aproape ºase ani a
þãrii slujeºte alte interese decât cele

ale Neamului Românesc. Gestul
ºefului statului demonstreazã o datã

în plus, în faþa întregii lumi, cã
România ºi-a pierdut nu doar

suveranitatea, ci ºi demnitatea!
Apreciem poziþia Academiei Române

drept corectã ºi situatã deasupra
criteriilor prostituþiei ºi slugãrniciei

politice strãine de Neam ºi Þarã. (Ion
Mãldãrescu, ART-EMIS)

Poziþia oficialã a Academiei Române
în legãturã cu un eveniment sau o
situaþie poate fi exprimatã, legal ºi
statutar, numai de cãtre Preºedintele
Academiei Române sau de cãtre
membrii Biroului Prezidiului Academiei
Române. Orice alte puncte de vedere
sau opinii ale altor persoane, exprimate
în spaþiul public, sunt doar pãreri
personale ºi nu reprezintã în mod
obligatoriu poziþia oficialã a Academiei
Române. Întreaga rãspundere asupra
corectitudinii ºi coerenþei acestor opinii
revine persoanelor în cauzã.
(Biroul Prezidiului Academiei Române).

Importanþa Tratatului de la Trianon
Acad. Ioan-Aurel Pop, Preºedintele Academiei Române, 07 Iunie 2020

Prelegere susþinutã de Acad.
Ioan-Aurel Pop, Preºedintele

Academiei Române, în adunarea
Prezidiului Academiei Române

din 4 iunie 2020 cu ocazia
Centenarului semnãrii Tratatului

de la Trianon
Sãrbãtoririle, aniversãrile ºi

comemorãrile fac parte din viaþa
cotidianã a popoarelor civilizate. Ne
gândim ºi la înfrângeri, aºa cum ne
gândim ºi la victorii, le readucem pe
toate, din când în când, în memorie,
fiindcã din toate avem de învãþat.
Existã regimuri politice ºi popoare
care accentueazã tragediile, precum
sunt altele care glorificã împlinirile.
Românii nu s-au gândit niciodatã cu
prea multã insistenþã la nereuºitele lor
istorice - ºi au fost destule de-a lungul
vremii! - preferând amintirea, uneori
prea apãsatã, a victoriilor. Poate sã
se reflecte în aceastã atitudine ºi câte
ceva din firea noastrã de popor latin.
Vecinii sârbi, de exemplu,
dimpotrivã, au fãcut din tragica
bãtãlie de la Kossovopolje, din 1389
(în urma cãreia turcii au luat iniþiativa
în regiune), un moment de referinþã
pentru identitatea lor naþionalã ºi un
simbol al sacrificiului pentru credinþã.
Vecinii unguri au gãsit cu cale sã
considere anumite înfrângeri situate
de-a lungul istoriei lor drept
evenimente memorabile sau chiar
sãrbãtori naþionale:

Epoca Modernã începe, de
exemplu, în istoria ungurilor,
în1526, odatã cu „dezastrul” de la
Mohács; 15 martie 1848 (când s-a
decis, între altele, „unirea

Transilvaniei cu Ungaria”)
marcheazã gloria unei revoluþii
pierdute; 23 octombrie 1956 este
ziua altei revoluþii înãbuºite în sânge,
de data aceasta de tancurile
sovietice; 4 iunie1920 este ziua
„catastrofei” de la Trianon etc. În
ultima vreme tot auzim de numele
de Trianon, legat de semnarea, în
urmã cu un secol, a unui tratat de
pace. La finele Primului Rãzboi
Mondial, s-a încheiat câte un tratat
de pace de cãtre toate puterile
învingãtoare la un loc cu fiecare
dintre statele învinse luate separat.
De aceea, în anii 1919-1920, s-au
semnat la Paris ºi în împrejurimi
cinci documente care puneau capãt
oficial rãzboiului. Tratatul de la
Trianoneste ultimul din seria celor
cinci. Se cheamã aºa dupã numele
palatului numit Marele Trianon, de
lângã somptuosul Versailles. Dacã
nu se semna acolo acest tratat
dintre puterile aliate ºi asociate ºi
Ungaria, probabil cã puþini români
ar fi auzit de Trianon.

Documentul regla toate
problemele dintre învingãtori ºi
Ungaria, care, la declanºarea
rãzboiului, nu fusese subiect de
drept internaþional. De fapt, pentru
prima oarã dupã circa o jumãtate de
mileniu (1541-1920), Ungaria
redevenea o þarã independentã,
recunoscutã oficial ca atare tocmai
prin acest înscris. Tratatul
consfinþea, între multe alte lucruri,
desprinderea din teritoriul Ungariei
istorice („Ungaria coroanei Sfântului
ªtefan”) a tuturor teritoriilor (þãri,
provincii) în care ungurii erau

minoritari sub aspect demografic.
Aceste teritorii erau, în principal,
Croaþiaºi Voivodina, Slovacia ºi
Transilvania, care au fost
recunoscute ca fãcând parte din
Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi
Slovenilor, Cehoslovacia ºi,
respectiv, România. Prin aceste
decizii (ºi prin cele ale Tratatului de
la Saint Germain), „Ungaria istoricã”
pierdea în favoarea populaþiilor
majoritare, care-ºi deciseserã
destinul în 1918, cam douã treimi
din teritoriu. Acest document, ale
cãrui prevederi sunt valide, în
general, ºi astãzi, este prezentat de
propaganda maghiarã drept „cea
mai mare nedreptate istoricã fãcutã
de cãtre marile puteri occidentale
Ungariei eterne, stãpâna Bazinului
Carpatic”. De aceea, mulþi maghiari
vãd în Tratatul de la Trianon
momentul destrãmãrii Ungariei, în
urma „rãpirii”de cãtre marile puteri
a „provinciilor sale istorice”, anume
Transilvania, Slovacia, Croaþia etc.

Continuare în numãrul urmãtor
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Cu mulþimea nu te joci.
Psihologia mulþimii e aceeaºi
indiferent de spaþiul geografic. Nici cu
sceleraþii planetei nu te poþi juca. O
scãpãrãturã de chibrit mortalã - o
crimã abominabilã a expediat S.U.A.
în anarhie, jaf, lupte de stradã. Prin
contagiune, marile metropole
europene. America fierbe între furie
justificatã ºi vandalism criminal. Cazul
Floyd este acum folosit de grupãri
destabilizatoare, avînd ca þintã
eliminarea republicanului Trump ºi a
ordinii constituþionale. Din acest caz
trebuie înþeles cã oamenii care îmbracã
haina forþelor de ordine, de oriunde ar
fi ei, nu pot ucide discreþionar ºi cu
atîta cruzime. Existã un rasism evident
în SUA faþã de afro-americani. Valul
protestelor violente din S.U.A. se
desfãºoarã dupã acelaºi model agresiv
globalist, pe care autoritãþile americane
l-au pus în practicã în timpul Primãverii
Arabe, în Maidanul Ucrainean, dar ºi
în România. Gruparea Antifa condusã
de indivizi finanþaþi de fundaþii ale
nebunilor lumii ºi de elemente
destabilizatoare din servicii, s-a infiltrat
pe 10 august 2018 ºi în turma de
manevrã #rezist de la noi. Sã nu uitãm
însã: cine scoate sabia, iatã, de sabie
are parte. Diferenþa esenþialã este cã
aceste forþe destabilizatoare au fost
sprijinite deschis în România de
preºedintele K. Johannes Un, consiliat
de Sandra Pralong, o antiortodoxã
radicalã, care a implementat Fundaþia
Soros în România, în timp ce în S.U.A.,
protestatarii îºi îndreaptã combustibilul
urii înspre Trump. Putem vorbi de un
puci „to the Deep State” (inclusiv agenþi
C.I.A./F.B.I.) împotriva puterii executive
condusã de un preºedinte conservator,
cu implicarea forþelor anarhist-
globaliste, finanþate de filantropi de teapa
lui Soros. Ei, da!, precum în America,

Cu K. Jojannes Un ºi Sicã la butoane,
vom ajunge la supa popularã, precum în S.U.A.

aºa în Europa ºi pe Pãmînt. ªi totuºi, în
acest vid de siguranþã planetarã, Trump
declarã cu nonºalanþã cã vor avea în
curînd „cele mai grozave arme
imaginate vreodatã în istorie”. Probabil,
arme cu laser, ca în „rãzboiul stelelor”.

Exceptîndu-i pe cei trei preºedinþi
asasinaþi Andrew Jackson, Abraham
Lincoln ºi John Fitzgerald Kennedy,
41 dintre preºedinþii S.U.A. au fãcut
publicitate pe scarã largã armelor ºi
rãzboaielor, aºa cum se face reclamã
medicamentelor, berii, absorbantelor
ºi detergenþilor. Donald Trump, cel
de-al 45-lea preºedinte a strigat cã
va „da America înapoi oamenilor”. A
deranjat. Vã aduceþi aminte? Obama,
care acum aþîþã haosul, a primit
Premiul Nobel pentru Pace (?)
imediat dupã preluarea mandatului ºi
dupã ce a mãrit efectivele militare
americane în Afganistan. Prin
minciunile mediatice care au însoþit
propaganda pentru rãzboi, acesta a
fost fãcut sã parã normal ºi salvator.
Cretinii au încercat sã ne convingã
cã rãzboiul protejeazã planeta, ne
protejeazã de teroriºti ºi cã este un
furnizor de locuri de muncã ºi
beneficii economice. În statele atacate
de S.U.A., americanii au distrus totul
prin bombardament, apoi tot ei au
monopolizat piaþa reconstrucþiei. Cu
cît armele au proliferat, cu atît mai
repede omenirea se apropie de
catastrofe. 80% din economia S.U.A.
o constituie industria de armament,
ºi dacã n-ar declanºa atîtea rãzboaie,
ar produce pe stoc, iar prin alunecare,
economia SUA ar falimenta. Peste
80% din populaþia globului trãieºte
în sãrãcie ºi foamete, în timp ce SUA
construieºte tehnicã de luptã pe
orbitã. Oligarhii lumii ne aratã clar
prãbuºirea capitalismului imperialist
condus de aceºti bolnavi la cap. În
nicio altã epocã dominaþia faþã de
OM, asuprirea ºi programatica
osîndire a omului la moarte n-au avut
mlãdieri atît de întunecate, niciodatã
batjocura faþã de om, faþã de religie,
nu a luat proporþiile unui record greu
de întrecut! Omenirea fierbe la
propriu, ceea ce mã face sã mã întreb
serios cu privire la contextul
actualitãþii geopolitice ºi, pe termen
lung, la solidaritatea ideologicã sau

lipsa ei, la ruptura relaþiilor dintre
S.U.A. ºi unele state vizate a fi
aruncate în haosul organizat.

Schimbarea la faþã a omenirii, la
pachet cu subjugarea totalã, e încã în
testare, consemnatã în ediþii secrete,
dar este o stare de marº forþat spre un
viitor tot mai nesigur. Atîta timp cît va
exista diplomaþie secretã, va exista
conspiraþie ºi corupþie în diplomaþia
dintre state. Cît priveºte piaþa noastrã
de zarzavaturi politice, cu privirea
pierdutã în zare, pesedeul se
zvîrcoleºte neputincios în faþa dictaturii
din România, mai întîi bãsistã, acum,
iohannistã. Creºteri de pensii? Da’ de
unde? La robinetul bugetului s-au
mufat argaþii lui K. Johannes Un. Cer
prea mult tembelilor din guvern,
tocmai acum cînd criza s-a întors la
cosit ºi le vine ca o mãnuºã 
peneliºtilor? Furtuna de mãsuri din
stãrile de urgenþã ºi alertã se sparge
în buzunarul românului, statul
wernerizat, orbanizat, tãtãrizat ºi cîþuit,
fiind interesat doar de colectarea
taxelor de la populaþie, prin orice
mijloace, inclusiv prin amenzi
neconstituþionale, „legalizate” de gaºca
Orban 3, prin ordonanþe imbecile.

De ce ºi-ar frînge mintea (cît a unei
pãsãri) ministreii lui Sicã în programe
legislative predictibile, cînd le e mai
uºor sã înfigã piroanele rãstignirii în
popor? Are cineva curajul sã le taie
microfonul acestor neo-naziºti
poltroni din Guvern? Ei n-au nicio
legãturã cu bunãstarea României, ci
cu dezastrul ei. Grupul gregar de la
Palatul Victoria n-are nici mãcar
cultura dialogului. Cînd reprezentanþii
puterii au un creier redus, asupra
cãruia informaþia n-a lucrat, apare
turma aferentã. În 30 de ani turmele
româneºti n-au fãcut altceva decît sã
schimbe, sã roteascã prin vot hoþii
sãtui cu hoþii flãmînzi. „ªi cu asta ce-
am fãcut”? - vorba lui Constantin
Tãnase. Cel mai grav este acest rãzboi
al lui Johannes Un cu þara ºi cu
românii. Un rãzboi de gherilã dus de
ºi prin teroriºtii liberali (zic ei), care
se comportã vitriolant! Manipulatorii
ãºtia au în orice situaþie mesaje
atomice pentru turma cu capul în
traistã, care înghite pe nemestecate
ce spun moderatorii exaltaþi ai unor

televiziuni isterice aservite ºi bine
plãtite. Binomul Johannes Un-
Mandolinã face ºi desface bãnentul
public cu mîna lungã a lui Cîþu! Asta-
i România lucrului bine fãcut, pardon,
România lucrului bine furat!

Putem vorbi de un nou efect
domino în lume, aºa cum a fost în
Europa de Est, cînd pe catafalc a fost
aºezat cu colivã ºi pomeni regimul
politic carieristic, incomod puterilor
lumii? Alte state ale lumii vor fi luate
la þintã? Despre ce fel de securitate
globalã mai vorbim? Despre una a
insecuritãþii în spaþiul probabilitãþilor
condiþionate? Despre o securitate
flexibilã doar în discursuri fals-
diplomatice, despre securitatea
teoreticã a unei lumi care se
dezechilibreazã grav ºi rapid, a unei
lumi care, globalizîndu-se, s-a
fragmentat, generînd averi colosale
ºi siguranþã pentru reprezentanþii
puterii statelor, sãrãcie, nesiguranþã
ºi revoltã popoarelor? O securitate
imaginarã, duratã pe suportul
intereselor meschine ale entitãþilor
de putere din umbrã? Ne place sau
nu, singura cale e tot între graniþe,
dar ºi aici ne-au frînt liniile de forþã
ºi de rezistenþã. ªi aici am fost trãdaþi
în unitate, demnitate ºi naþionalism.
U.E. nu-i decît o casã cu bani, mai
bine zis o prãvãlie cu autoservire,
dar nu pentru România. Directivele
U.E. sînt cum nu se poate de nocive!
Nu conþin politici salvatoare pentru
þãrile membre, decît preferenþial.
Politicile U.E. sînt parte a problemei,
adîncind-o, nu parte a soluþiei
salvatoare. În concluzie, de temut
sînt foametea (cu Johannes Un ºi
Sicã la butoane vom ajunge în
curînd la supa popularã, precum în
S.U.A.), foamea de putere ºi de bani
ºi mîna ocultã a „poliþistului”
mondial, gata oricînd sã apese pe
buton sau sã elibereze din laborator
un virus creator de morþi vii. Pînã la
urmãtoarele amintiri din viitor,
aveþi grijã! Cele mai ingenioase
dispozitive de torturã pentru oameni
sînt panica, virusurile, crizele ºi
apocalipsele, toate fabricate în
laboratoarele puterii din umbrã.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Cum sã nu te apuce
pandaliile când vezi echipa lui Orban
cã pune þara la cale ºi îºi unge
gâtlejul cu trabuce ºi bãuturi fine. Nici
nu îi intereseazã cã îi vede tot
poporul. Sunt beþi de putere, unii sunt
ºi la propriu probabil. Au ajuns sã
stea cam mult prin poze cu paharul
sau cu halba în mânã. Liberalii fac
aceleºai greºeli pe care le-au fãcut
pesediºtii când au ajuns la putere.
Beþia de putere ºi lipsa de legãturã
cu poporul sau cu realitatea te face
sã pici foarte rãu la un moment dat ºi
sã nu te mai ridici vreodatã.

Dacã discuþia dintre Orban ºi
argaþii sãi de la partid este realã,
atunci oamenii aceºtia trebuie sã
disparã de la putere în acest
moment. Este vorba de
stenogramele care au apãrut în
presã dupã ce premierul a mers la
halbã în centrul vechi din Bucureºti,
alãturi de ciracii sãi care îi cântã
primprejur pe diferite voci ºi ciripeli.

Oamenii aceºtia îºi bagã ºi scot
organul. Chiar ºi femeile din anturajul
lor. E ca o gaºcã ce palmeazã o þigarã
mentolatã de la unul la altul ºi trag în
piept aroma puterii. Asta îmbatã cel
mai mult ºi altora le ia minþile. Orban
pare sã o fi apucat pe drumul acesta
ºi se simte din ce în ce mai bine ca
liderul providential peste populime,
dacã e real cã a folosit acest cuvânt.
Acolo se mai spune cã mãsurile de
carantinã sunt pentru populime ºi nu
se aplicã tot timpul ºi celor de la
putere. Este o aroganþã toxicã la aceºti
indivizi care se cred eterni la
guvernare.

 Sau poate cã echipa de la
guvernare s-a umplut de bani în

 ªtefan Bãeºiu

Cei care vin la putere se comportã ca
niºte mârlani care „le dau viaþã” celor din populime

perioada pandemiei ºi acum îºi bagã
organul la fiecare dialog din gaºcã.
Adicã îºi permit, pentru cã au avut
pe mânã bugetul þãrii ºi acum UE le
dã pe mânã zeci de miliarde de euro.
Nu par sã fie preocupaþi sã genereze
plusvaloare, ºtiu ºi ei ce catastrofe
sunt unii ºefi din ministere, dar valul
guvernãrii le acoperã pe toate. Chiar
fac miºto de ministrul Finanþelor, pe
seama eºecului cu finanþarea IMM-
urilor ºi de ministrul de Interne cã
le va aduce sau nu ceva iarbã de la
camera de corpuri delicte.
Asemenea gaºcã de dupã blocuri
sau de pe plajã, de la Vama Veche,
are o mentalitate greºitã. Oamenii
aceºtia sunt toþi beþi de putere ºi
date fiind vremurile pe care le trãim
ar fi trebuit sã dea dovadã de mai
multã seriozitate. Sigur cã în multe
ºedinþe de partid se bagã ºi se scoate
organul masculin. Chiar ºi de cãtre
activiste. Dar în funcþii publice, alese
sau numite este nevoie de o
civilizare a politicianului, de o
responsabilitate a comportamentului
ºi a limbajului în spaþiul public.

ªi Oprescu, fostul primar al
Capitalei, avea în gurã pulimea ºi în
cap o scârbã ºi o aroganþã maximã
faþã de cel care merge la vot ºi care
este cam prostovan. Este posibil sã
fie aºa, dat fiind faptul cã se ajunge
ca alegãtorul sã voteze asemenea
indivizi de mahala pe posturi publice.

Este ruºinos cã avem o clasã
politicã de cea mai joasã speþã. Nu
ne mai putem dori decât sã disparã
cât mai repede ºi unii ºi alþii ºi sã
vinã ceva nou, în locul PSD ºi PNL
ºi PMP ºi Pro România ºi USR ºi
UDMR ºi ce a mai rãmas.

Populimea nu are nevoie de
golãnaºi cu gulere albe, beþi de
putere ºi care au uitat de unde au
plecat ºi care au uitat cum îi înjurau
pe cei care se aflã la putere. Partidele
nu au fãcut niciun pas în direcþia
promovãrii unei civilizaþii în politicã
ºi a unor tipi ºi tipese educate ºi cu
un limbaj corespunzãtor, mãcar în
spaþiul public. Nu e nimeni Maica
Tereza, dar e vorba de mentalitatea
de politician mãrunt, de Dâmboviþa.

Acum ei sunt cei mari care împart
miliardele de euro de la UE. Dar sã
nu uite Orban ºi ai lui ºi nici cei din
PSD care îºi frecã acum mâinile ºi
îºi suflecã mânecile cã ar putea

reveni la putere, cã Germania
condiþioneazã expedierea zecilor de
miliarde de euro de existenþa statului
de drept. Deci nici în gloata lui
Iohannis nu prea au încredere, deºi
Orban ºi Iohannis s-au tot lãudat cu
susþinerea celor din afarã.

Politcienii de la putere ºi din
opoziþie trebuie sã se trezeascã din
lumea mãruntã plinã de trabuce ºi
bãuturã în care le sunt afundaþi creierii
ºi sã îºi cearã scuze pentru fiecare
searã în care milioane de copii ºi
adulþi români se culcã fãrã sã
mãnânce. Abia atunci sã se îmbete
de putere ºi de fum politicienii aflaþi
la guvernare.
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Primãria Buzãu a organizat joi, 4
iunie 2020, în amfiteatrul din Parcul
Tineretului, Conferinþa Naþionalã
Tratatul de la Trianon - 4 iunie 1920
- bucuria naþiunii române. La
manifestare a participat ºi
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ciprian,
Arhiepiscopul Buzãului ºi Vrancei.
Alãturi de Înaltpreasfinþia Sa, s-au
aflat oficialitãþi militare ºi civile,
precum ºi personalitãþi ale vieþii
culturale: generalul-maior Dragoº
Dumitru Iacob - comandantul Diviziei
2 Infanterie „Getica”, senatorul Titus
Corlãþean, Constantin Toma -
primarul municipiului Buzãu, actorul
ºi regizorul buzoian Dan Puric,
Bogdan Cuza - strãnepotul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
scriitorul Aurel ªtefanachi, Irina
Vlãduca Marghiloman - strãnepoata
lui Alexandru Marghiloman, fostul
prim-ministru buzoian.

Dupã intonarea imnului naþional
al României, invitaþii au susþinut
alocuþiuni despre importanþa
acordului de pace din 4 iunie 1920
pentru þara noastrã. Cu acest prilej,
Înal tpreasfinþitul Pãrinte
Arhiepiscop Ciprian a citit un mesaj
despre semnificaþia istoricã a
Tratatului de la Trianon, pe care îl
redãm mai jos:

„Aniversarea a 100 de ani de la
semnarea Tratatului de pace de la
Trianon are o semnificaþie aparte în
istoria românilor, întrucât ne oferã
prilejul de a evoca ºi comemora
jertfele celor mai iubiþi fii ai naþiunii
române, din timpul Rãzboiului
pentru întregirea neamului, datoritã
cãrora a fost posibilã fãurirea
României Mari, prin unirea celor trei
mari provincii româneºti, Basarabia,
Bucovina ºi Transilvania, cu Patria
Mamã, actul istoric de maximã
importanþã pentru întreg poporul
român, scris cu sângele eroilor
cãzuþi pe câmpurile de luptã de la
Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz ºi
desãvârºit prin hotãrârea Marii
Adunãri Naþionale de la Alba Iulia,
din data de 1 Decembrie 1918.

Tocmai de aceea, Patriarhia
Românã a rânduit ca, ºi anul acesta,
în încheierea evenimentelor
dedicate Centenarului Marii Uniri,
desfãºurate pe parcursul anilor
2018-2019, sã fie sãvârºitã, astãzi,
o slujbã specialã de pomenire a
eroilor, ostaºilor, luptãtorilor ºi
tuturor celor care au contribuit la

„Eppur si muove!”
Redactia ART-EMIS, 07 Iunie 2020

Chiar dacã antiromânul ºef vremelnic al statului ºi guvernul lui au spus NU! Celebrãrii Centenarului Tratatului de laTrianon,
s-au gãsit  români patrioþi care n-au îngenuncheat în faþa dictaturii neo-naziste, pentru cã „Ceea ce nu se bazeazã pe

adevãr, nu poate dura. Toatã istoria noastrã oferã un specta col unic: noi am pãstrat intacte trãsãturile rasei latine. Acelaºi
lucru se întâmplã ºi în graiul nostru, care este unul ºi acelaºi din Maramureºul azi cedat Ungariei ºi pânã în Timoc. Nimeni

nu a izbutit sã ne clinteascã din loc timp de douã mii de ani, nimeni nu va reuºi sã ne clinteascã nici peste un milion de ani...
Noi ne-am aºezat primii pe aceste locuri ºi vom pleca cei din urmã!” (General Ion Antonescu, Roma, 16 noiembrie 1940).

Cinste buzoienilor care n-au uitat cã sunt români ! Au spãlat ruºinea celor înºurubaþi la tastele de comandã ale statului, dar
care nu reprezintã nici Naþia, nici Þara.  (Ion Mãldãrescu, ART-EMIS)

împlinirea idealului de unitate
naþionalã al românilor ºi, totodatã,
de pomenire a diplomaþilor patrioþi,
adevãraþi bãrbaþi de stat, cãrora le
datorãm justa înþelegere de cãtre
Mari le Puteri ale vremii a
legitimitãþii actului de unire a
românilor ºi de întregire teritorialã
a ãrii, ca exercitare a dreptului lor
la autodeterminare,  pe care ele
doar l-au consfinþit în plan
internaþional, prin tratatul semnat
la 4 iunie 1920, în faimosul palat
Trianon de la Versailles.

Încât este important sã afirmãm
ºi noi, dimpreunã cu adevãraþii
istorici ai României, cã unirea
provinciilor româneºti ºi îndeosebi
a Transilvaniei cu Regatul României
nu s-a datorat Tratatului de la
Trianon, ci românilor înºiºi, care au
luptat cu credinþã ºi nãdejde în
Dumnezeu, pentru eliberarea lor
din acele «închisori ale
popoarelor», cum au fost definite
imperiile multinaþionale. Semnatarii
acelui act juridic n-au fãcut altceva
decât sã recunoascã de jure o
realitate de facto, ºi anume deciziile
popoarelor eliberate de a trãi în
graniþele lor etnice. În ceea ce-i
priveºte pe români, ideea de unitate
politico-statalã a existat  în
conºtiinþa înaintaºilor noºtri de
veacuri, astfel  cã ceea ce s-a
întâmplat în urmã cu 100 de ani a
fost un act de normalitate ºi de
reparaþie istoricã, dupã cum
sublinia Nicolae Ti tulescu,
semnatarul Tratatului în numele
României, alãturi  de dr.  Ion
Cantacuzino - ministru de stat.
Astfel, ilustrul diplomat român a
declarat cã « Tratatul de la Trianon
apare tuturor românilor ºi îndeosebi
celor din Ardeal ca o consfinþire a
unei ordini de drept mult mai
redusã decât aceea pe care veacuri
de convieþuire ºi suferinþe comune
au sãpat-o în conºtiinþa istoricã a
neamului nostru. De aceea, în chip
firesc, în opinia noastrã publicã,
Tratatul de la Trianon evocã mai
curând ideea unei completãri decât
ideea unei amputãri ».

Totodatã ,  est e  important  sã
menþionãm cã, atât la dobândirea

independenþei României
în  1877 ,  câ t  º i  l a
rea l i zarea  s t atu lu i
naþional unitar român în
1918,  au con t r ibui t
adevãraþi români, bãrbaþi
c red incioºi  ºi  cu ra joº i
d in  toa te  ca tegor i i l e
sociale, sub îndrumarea
º i  pur t area de g r i j ã a
B iser i c i i  neamului .
A tunci  când  s-a i vi t
contextul  internaþ ional ,
prin pronia lui Dumnezeu
ºi  cu susþ inerea unor
vrednici ierarhi, precum
viitorul prim patriarh al
României, Miron Cristea,
români i  au  avu t
în þ e lepciunea sã  se
uneascã  un i i  cu  al þ i i ,
îndepl inindu-º i  idea lul
de a trãi împreunã în aceeaºi þarã.

Ceea ce trebuie sã învãþãm de la
înaintaºii noºtri este dorinþa de a
rãmâne uniþi în dreapta credinþã
strãmoºeascã ºi în iubirea de patrie
ºi de neam. Nu este suficient doar
sã evocãm momentele importante
din istoria poporului român, ci
avem datoria sã apãrãm moºtenirea
pe care am primit-o, ca sã o
încredinþãm copiilor ºi nepoþilor
noºtri nealteratã ºi neºtirbitã.
Pentru cã ar fi o lipsã de
recunoºtinþã faþã de înaintaºi dacã
nu ne-am strãdui sã fim uniþi, sã
pãstrãm cu adevãrat  aceastã
moºtenire ºi sã o transmitem mai
departe. Numai în mãsura în care
vom preþui  valorile creºtine ºi
naþionale, pentru care au murit
generaþii de români, vom fi în stare
sã pãstrãm unitatea neamului,
integritatea teritorialã ºi
suveranitatea acestei þãri ºi, de
asemenea, ne vom învrednici sã fim
pomeniþi,  la rândul nostru,  de
copiii ºi nepoþii acestui neam.

Poporul român a fost rãstignit de
multe ori de-a lungul istoriei sale,
dar a înviat de fiecare datã, pentru
cã Dumnezeu nu l-a pãrãsit, ci l-a
ajutat ºi întãrit în momentele cele
mai grele, atunci când a dat dovadã
de jertfã pentru apãrarea credinþei,
demnitãþii ºi unitãþii sale. Iar noi,

atenþi la provocãrile vremurilor
dificile ºi complexe pe care le
parcurgem, trebuie sã fim cât mai
responsabili faþã de aceste valori,
descifrând corect însemnãtatea
evenimentului petrecut în urmã cu
un secol, când drepturile ºi
dorinþele românilor din Transilvania
au fost recunoscute la nivel
internaþional, pentru a trãi cu fraþii
lor de peste Carpaþi, indiferent de
etnie, în unitate ºi în comuniune de
iubire ºi credinþã în Hristos, Domnul
ºi Mântuitorul nostru. Fie ca astfel
de manifestãri cultural-istorice,
menite a conºtientiza necesitatea
cunoaºterii autentice a trecutului
istoric al poporului român, sã
rezoneze mai ales în inimile tinerilor
ºi copiilor noºtri, dintre care mulþi
pãcãtuiesc astãzi, prin aºa-numitul
«xenotropism», un termen ce
defineºte apetenþa lor inexplicabilã
de a-ºi însuºi, fãrã discernãmânt,
modul de a trãi ºi gândi al strãinilor,
în dispreþ faþã de valorile propriului
neam. Avem totuºi speranþa cã
Dumnezeu îi va lumina,
învrednicindu-i sã preþuiascã aºa
cum se cuvine memoria ºi jertfele
înaintaºilor lor”[1].

Aranjament graphic - I.M.

[1] Sursa - https://arhiepiscopiabzvn.ro/
centenarul-tratatului-de-la-trianon-
sarbatorit-la-buzau.html
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În cele ce urmeazã mã voi opri la
doi sfinþi mari ai Bisericii: Sfântul
Arhidiacon ªtefan(27 Decembrie) ºi
Sfântul Ioan Botezãtorul(7 Ianuarie).
Nu am putut sã scriu atunci despre
ei, fiindcã au fost multe alte probleme
ale zilei, care trebuiau consemnate.
Încerc acum sã fac acest lucru.

Sfinþii Ioan Botezãtorul ºi Sfântul
ªtefan au trãit cam în aceeaºi
perioadã. Sfântul Ioan Botezãtorul îºi
leagã activitatea de începuturile
activitãþii Mântuitorului ºi sfârºeºte în
31-32, iar Sfântul ªtefan activeazã
dupã înãlþarea Mântuitorului, în primii
ani ai Bisericii, sfârºindu-se în anii
34-35. Amândoi erau tineri. Probabil
Sf. Ioan Botezãtorul era puþin mai în
vârstã decât Sfântul ªtefan. Amândoi
erau animaþi de  dorinþa de dreptate,
de adevãr, convinºi fiind cã prin
impunerea acestor valori în societate
este mãrit Dumnezeu Însuºi. Amândoi
au curajul sã critice autoritatea vremii
lor. Sfântul Ioan Botezãtorul
autoritatea politicã, respectiv pe
regele Irod ºi anturajul lui; Sfântul
ªtefan criticã autoritatea religioasã,
respectiv clerul mozaic din Israel de
la vremea aceea. Ioan  critica pe
conducãtorul þãrii din care se
nãscuse ºi în care crescuse,
conducãtorul poporului din care el
însuºi fãcea parte; ªtefan critica pe
arhiereii ºi ceilalþi conducãtori
religioºi ai evreilor, deºi el însuºi era
adeptul religiei mozaice, era membru
al sinagogii, supus al acelor
autoritãþi. Nici Ioan, nici ªtefan nu
urãsc pe cei pe care-i criticã. Ei se
socotesc atât purtãtorii de cuvânt ai
unui popor înfricoºat, înrobit, sleit de
puteri ºi de bunuri, cât ºi trimiºii lui
Dumnezeu în lume, care au menirea
de a lupta pentru restabilirea dreptãþii
ºi moralitãþii. Ioan îl critica pe Irod
pentru cã acesta batjocorea o tradiþie
milenarã a familiei, statornicitã în
mentalitatea ºi religia poporului. Irod
ucisese pe fratele sãu ºi o luase de
soþie pe cumnata sa, pe vãduvã.
Poporul aflase de aceastã nelegiuire
ºi era revoltat. Irod trãia în dezmãþ, în
lux ºi petreceri zilnice cu un anturaj
dubios, neglijând problemele þãrii.
Pentru susþinerea banchetelor ºi
luxului în care trãia, Irod impusese
poporului tot felul de taxe ºi de biruri.
Poporul nu mai putea sã facã faþã
acelor greutãþi ce apãsau asupra lui.
Oamenii îºi vedeau copiii înfometaþi,
seceraþi de boli ºi de nevoi, birurile
de tot felul apãsau pe umerii lor,
perceptorii ºi tot felul de slugoi ai

Critica constructivã
stãpânirii le luau ºi cenuºa din vatrã,
îi bãteau ºi-i schingiuiau, ca sã
stoarcã de la ei ºi ultima leþcaie.
Vistieria statului era goalã, fiindcã
cheltuielile erau uriaºe, dupã bunul
plac al unui monarh inconºtient de
misiunea pe care o avea în societate.
Ioan demasca nu pe Irod ca persoanã,
ci pe conducãtorul statului, care-ºi
trãdase menirea lui, atribuþiile pe care
le avea în faþa lui Dumnezeu ºi a
oamenilor. Conducãtorul era socotit
unsul lui Dumnezeu: conducea þara
ºi poporul atât cât vrea Dumnezeu.
Irod nu lupta contra lui Irod; el îi vrea
binele lui Irod. Tot ceea ce fãcea, prin
critica lui, era spre îndreptarea lui
Irod, în vederea repunerii lui în graþia
divinã. Dacã Irod continua acelaºi stil
de viaþã ºi de conducere, mânia lui
Dumnezeu s-ar fi abãtut asupra lui ºi
l-ar fi pierdut: fie poporul s-ar fi
rãsculat ºi l-ar fi rãsturnat de pe tron,
fie vreun duºman strãin l-ar fi învins
în rãzboi ºi i-ar fi ocupat þara, fie vreo
boalã sau accident i-ar fi pus capãt
zilelor. Oricum, acel stil de viaþã ºi de
conducere nu mai putea sã continue
ºi Ioan se ridica, un ceas mai
devreme, sã-i atragã lui Irod atenþia
cã a mâniat prea mult pe Dumnezeu
ºi e momentul sã se opreascã, sã se
schimbe ºi sã recâºtige încrederea lui
Dumnezeu ºi a poporului. Îi era Ioan
duºman? Categoric, nu!

Ioan era un patriot, care-ºi iubea
poporul, suferea pentru suferinþele
acestuia ºi lupta pentru îndreptarea
lucrurilor. Irod ºi puternicii zilei nu l-
au înþeles. L-au arestat, i-au tãiat
capul, dând astfel exemplu ºi altora
care ar mai fi îndrãznit sã-l urmeze.
Un conducãtor patriot, iubitor de þarã
ºi neam n-ar fi procedat aºa. Un
conducãtor lipsit de tendinþe
despotice, dictatoriale, ar fi ascultat
glasul lui Ioan. Un conducãtor care
ar fi iubit cu adevãrat democraþia, þara
ºi pe Dumnezeu, l-ar fi luat pe Ioan în
preajma sa, ca pe cel mai sincer ºi
adevãrat sfãtuitor ºi prieten. Critica
lui Ioan era o criticã constructivã ºi
ea avea sã se practice în toate
timpurile ºi toate locurile în care
valorile democratice au triumfat. Ioan
rãmâne simbolul oamenilor de presã,
care-ºi riscã libertatea, viaþa, poziþia
socialã ºi bunurile doar de dragul
dreptãþii, adevãrului, de dragul
poporului ºi a lui Dumnezeu.

Sfântul ªtefan era tânãr, dar
înflãcãrat ºi dornic de dreptate ºi în
lumea religioasã a vremii. Era prea
mult lux, prea mult fast în viaþa mai-

marilor sinagogii, arhiereilor,
preoþilor ºi celorlalþi conducãtori
religioºi. Pentru susþinerea acestor
îmbuibaþi ai zilei era nevoie de mulþi
bani, care se storceau de la popor sub
forma diferitelor taxe ºi dajdii.
Poporul ajunsese la limita rãbdãrii,
poverile impuse de autoritãþile politice
ºi cele religioase atinseserã culmea
suportabilitãþii. ªtefan nu se ridicã
împotriva autoritãþilor civile, politice;
se ridicã mai întâi împotriva abuzurilor
sãvârºite de conducãtorii religioºi.
Aceºtia ar fi trebuit sã fie cei dintâi,
care sã înþeleagã drama în care se
zbãtea  un popor strivit de greutãþi ºi
de nevoi.

Preotul(rabinul) ºi  arhiereul erau
,,pãrinþii” enoriaºilor lor. Dacã alþii le
luau ºi ultima fãrâmã de speranþã,
conducãtorii religioºi aveau datoria
sã le redea speranþa. Dacã nu puteau
sã-i apere de stãpânirea lumeascã,
mãcar puteau sã le uºureze poverile
religioase! Încercaserã sã-i convingã
ºi profeþii mai vechi, dar toþi care
fãcuserã aceasta fuseserã uciºi
miºeleºte de aceºti conducãtori
religioºi, mâniaþi de îndrãzneala celor
ce le-au tulburat liniºtea ºi huzurul.
Sfântul ªtefan nu-i urãºte pe aceºti
conducãtori. Dimpotrivã, se roagã
pentru ei. Critica lui era constructivã,

fiindcã el nu fãcea altceva decât sã le
reaminteascã conducãtorilor religioºi
care este menirea lor în lume ºi cã
rãbdarea lui Dumnezeu nu va mai
tolera mult abuzurile ºi modul lor de
viaþã. ªtefan se dovedeºte a fi nu numai
un bun credincios al religiei mozaice,
dar ºi un bun patriot, un slujitor devotat
al poporului, al þãrii ºi al religiei sale.
Un astfel de om ar fi trebuit stimulat,
ajutat sã-ºi continue misiunea în lume
de om al dreptãþii ºi adevãrului, de om
al lui Dumnezeu. Stãpânii îl vãd, din
pãcate, ca pe un duºman, un aþâþãtor
de rãscoalã, un eretic ºi un om
periculos. Tocmai de aceea îl
condamnã la uciderea cu pietre.

Atât Ioan, cât ºi ªtefan mor, striviþi
de tãvãlugul zilei, fie cã era de ordin
politic, fie religios, striviþi de niºte
regimuri dictatoriale, despotice.
Critica lor este model de criticã
constructivã pentru toþi oamenii de
presã, pentru toþi oamenii de bine.
Riscurile la care s-au expus cei doi
vor fi la fel de actuale în toate timpurile
ºi în toate locurile, acolo unde vor
exista dictatori ºi oameni fãrã iubire
de neam ºi de þarã în vârful societãþii.
Despre Ioan ºi despre ªtefan se va
vorbi cât va fi lumea lume ºi cât se va
propovãdui Evanghelia.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

În perioada aprilie -
decembrie 2020 la iniþiativa Inspecþiei
Muncii, ITM Mehedinþi va desfãºura
acþiunea de verificare a modului în
care sunt respectate cerinþele minime
pentru îmbunãtãþirea securitãþii ºi
protecþia sãnãtãþii lucrãtorilor care
pot fi expuºi unui potenþial risc datorat
atmosferelor explozive în silozurile de
cereale, fabricile de produse de
brutãrie ºi produse de panificaþie,
nutreþuri pentru hrana animalelor,
bãuturi alcoolice, mobilã ºi staþiile de
distribuþie a carburanþilor auto.

Obiectivele acþiunii urmãresc:
- Diminuarea consecinþelor sociale ºi
economice negative care derivã din
nerespectarea prevederilor legale de
cãtre angajatorii care efectueazã
activitãþi  de  recepþionare,  condiþi-
onare,  pãstrare ºi  valorificare  a
produselor  agricole,  fabricare  a
nutreþurilor combinate, fabricare a
produselor de brutãrie, fabricare a
bãuturilor alcoolice, fabricare a mobilei
ºi distribuþie a carburanþilor auto;
- Creºterea  gradului  de
conºtientizare  a  angajatorilor  ºi  a

COMUNICAT DE PRESÃ

lucrãtorilor  în  ceea  ce  priveºte
necesitatea respectãrii prevederilor
legale referitoare la sãnãtatea ºi
securitatea în muncã în societãþile
comerciale din domeniile de activitate
sus-menþionate;
- Eliminarea  neconformitãþilor
constatate  în  domeniul  securitãþii  ºi
sãnãtãþii  în  muncã  în  activitãþile
specifice ale societãþilor comerciale din
domeniile de activitate vizate de acþiune.
   În  activitãþile  de  recepþionare,
condiþionare,  conservare,  pãstrare
ºi  valorificare  a  produselor
agricole, fabricare a pâinii, nutreþuri
combinate, bãuturi alcoolice, mobilã
ºi staþii de distribuþie a carburanþilor
auto, riscul cel mai mare este
reprezentat de producerea în anumite
condiþii a autoaprinderilor ºi mai ales,
a incendiilor ºi exploziilor deosebit
de puternice. Atât autoaprinderile cât
ºi incendiile care pot fi generate sunt
pericole majore ºi acestea sunt în
anumite condiþii  subestimate.

Inspector ºef, Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P.

Aurora Mãdãlina Gîrlea
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IMPORTANT!!! Înscrierea la
ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ
    DROBETA TURNU SEVERIN

se poate face ºi de cãtre absolvenþii cu sau fãrã
DIPLOMÃ DE BACALAUREAT!
Noi pregãtim asistenþii care vã vor oferi o mânã de ajutor.
ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DROBETA TURNU SEVERIN
Oferta Educaþionalã pentru anul ºcolar 2020 - 2021

Specializarea asistent medical generalist:
Pentru specializarea de asistent medical generalist,
noi punem la dispoziþie viitorilor noºtri elevi 168 de locuri,
fãrã taxã ºcolarã.

Specializarea asistent medical de farmacie:
Pentru specializarea de asistent medical de farmacie,
noi punem la dispoziþie viitorilor noºtri elevi 84 de locuri,
fãrã taxã ºcolarã.

Acte necesare la dosarul de înscriere:
* Diplomã de Bacalaureat sau adeverinþã de absolvire a liceului;
* Foaie matricolã;
* Certificat de naºtere (copie xerox);
* B.I. sau C.I. (copie xerox);
* Certificat cãsãtorie, dacã este cazul (copie xerox);
* Adeverinþã medicalã (medic de familie);
* 1 dosar plic, o folie plastic, 20 coli A4.

Perioada de înscriere:
Înscrierea la cele douã specializãri va fi în perioada 13 - 24 iulie
2020, la sediul unitãþii ºcolare din Str. DOROBANÞI, nr. 30
DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINÞI
Tel./fax: 0252314338 www. sanitar-severin.ro

VÃ AºTEPTÃM!

PROFIL/DOMENIU; SPECIALIZAREA; NR. LOCURI
     LICEU ZI CLASA A IX-A
PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI
- TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÃ - 28 de locuri;
     ªCOALA PROFESIONALÃ LA ZI CU DURATA DE 3 ANI
DOMENIUL DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ: MECANICÃ
- MECANIC AGRICOL - 28 de locuri;
DOMENIUL DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ: TURISM ªI ALIMENTAÞIE
- OSPÃTAR (CHELNER), VÂNZÃTOR ÎN UNITÃÞI DE
ALIMENTAÞIE - 28 de locuri;
     LICEU SERAL CLASA A IX-A
PROFIL: TEHNIC
- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII - 28 de locuri;
     LICEU SERAL CLASA A XI-A
PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI
- TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÃ - 28 de locuri;
PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI
- TEHNICIAN ECOLOG ªI PROTECÞIA CALITÃÞII MEDIULUI - 28 de locuri;
     ªCOALA POSTLICEALÃ 1,5 ANI
DOMENIUL: MECANICÃ
- TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC - 28 de locuri;
DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARÃ
- TEHNICIAN PENTRU PANIFICAÞIE ªI PRODUSE FÃINOASE - 28
de locuri;
     ªCOALA DE MAIªTRI 1,5 ANI
DOMENIUL: MECANIC
- MAISTRU MECANIC - 28 de locuri.

- Universitatea Naþionalã de Apãrare
„Carol I” Bucureºti - 8 locuri;
- Academia Forþelor Terestre “Nicolae
Bãlcescu” Sibiu - 12 locuri;
- Academia Tehnicã Militarã “Ferdinand
I” - 48 locuri;
- Institutul Medico - Militar - 2 locuri;
- Academia Forþelor Aeriene “Henri
Coandã” – Braºov - 10 locuri;
- Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân”
– Constanþa - 21 locuri;
- Academia Naþionalã de Informaþii “Mihai
Viteazul”- Bucureºti – 35 de     locuri.
   Totodatã, pentru învãþãmântul
postliceal (maiºtri militari) sunt
disponibile 62 de locuri, în cadrul
urmãtoarelor instituþii militare:
- ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri a Forþelor Terestre „Basarab
I” – Piteºti, 19 locuri;
- ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri pentru Comunicaþii,
Tehnologia Informaþiei ºi Apãrare
Ciberneticã – Sibiu, 9 locuri;
- ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri a Forþelor Aeriene „Traian
Vuia” - Boboc, 16 locuri;
- ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a
Forþelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
– Constanþa, 18 locuri.
   Pentru a participa la concursul de
admitere, candidaþii trebuie sã
îndeplineascã cumulativ urmãtoarele
condiþii ºi criterii:
a) sã aibã cetãþenia românã ºi
domiciliul în România;
b) sã cunoascã limba românã, scris ºi vorbit;
c) sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
d) sã fie apþi din punct de vedere
medical, fizic ºi psihologic;
e) sã aibã vârsta de minimum 18 ani
împliniþi sau sã îi împlineascã în cursul
anului în care participã la concursul
de admitere;
f) sã fie absolvenþi de liceu cu diplomã
de bacalaureat;
g) sã aibã un comportament
corespunzãtor cerinþelor de conduitã
admise ºi practicate în societate;
h) sã nu aibã antecedente penale, cu
excepþia situaþiei când a intervenit
reabilitarea;
i) sã nu fie în curs de urmãrire penalã
ori de judecatã pentru sãvârºirea de
infracþiuni;
j) sã nu fi fost destituiþi dintr-o funcþie
publicã sau sã nu le fi încetat contractul
individual de muncã pentru motive

ISU ”Drobeta” recruteazã tineri pentru
instituþiile militare de învãþãmânt

La Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi au
început înscrierile pentru admiterea în instituþiile de învãþãmânt ale Ministerului

Apãrãrii Naþionale ºi Academiei Naþionale de Informaþii “Mihai Viteazul”, care
pregãtesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2020.
Pentru învãþãmântul superior (ofiþeri) au fost scoase la concurs 136 de locuri, astfel:

disciplinare în ultimii 7 ani;
k) sã nu fi desfãºurat activitãþi de poliþie
politicã, astfel cum sunt definite prin lege;
l) sã fi obþinut la purtare, în perioada
studiilor liceale, media de cel puþin 9,00,
cu excepþia candidaþilor care au absolvit
instituþii de învãþãmânt de nivel liceal în
state membre ale Uniunii Europene în
care nu se evalueazã prin notã/punctaj/
calificativ purtarea elevului;
m) sã nu fi fost exmatriculaþi pentru
abateri disciplinare dintr-o instituþie de
învãþãmânt;
n) sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani,
împliniþi în anul participãrii la concursul
de admitere;
o) sã nu aibã tatuaje ori elemente
ornamentale, de orice naturã, aplicate,
inserate sau implantate pe/în corp,
neacoperite de vestimentaþie, în þinuta
de varã - verificarea cerinþei se realizeazã
cu ocazia examinãrii medicale;
p) sã îndeplineascã condiþiile de
ocupare prevãzute în fiºa postului,
pentru încadrarea în funcþii de cadre
militare prin rechemare în activitate,
încadrare directã sau transfer din cadrul
instituþiilor din sistemul de apãrare,
ordine publicã ºi securitate naþionalã.
   Cererea-tip de înscriere se descarcã de
pe site-ul oficial al MAI (secþiunea Carierã),
se completeazã de cãtre candidat în mod
lizibil, se semneazã ºi se depune, personal,
la sediul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al judeþului Mehedinþi,
pânã la data de 16.06.2020.
   Candidaþii pot opta pentru una sau mai
multe instituþii de învãþãmânt universitar
sau ºcoli postliceale, în mãsura în care
graficele/calendarele concursurilor de
admitere realizate de cãtre instituþiile
organizatoare permit participarea la
probele de concurs, caz în care se
constituie dosare distincte, corespondente
numãrului de opþiuni.
   Atât cererile de înscriere, cât ºi
dosarele de recrutare ale candidaþilor,
cu domiciliul în judeþul Mehedinþi, se
depun la sediul inspectoratului nostru
de pe strada Portului, nr. 2, în fiecare zi
lucrãtoare, între orele 08.00-16.00.

Cei interesaþi pot obþine detalii
suplimentare la Serviciul Resurse
Umane din cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, telefon 0252/311212.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Relaþiile cu prietenii ºi susþinãtorii din
segmentul profesional se vor schimba încã din
primele zile ale sãptãmânii. Renunþã la
persoanele care te-au necãjit ºi la cei care
observi cã stau în preajma ta doar pentru profitul
lor personal. Se vor reconfigura unele proiecte
profesionale, aspect care îþi va da de gândit. Joi
ºi vineri vei avea nevoie de odihnã, somn ºi
dialoguri interioare. Rezervã momente ºi pentru
plimbãri în aer liber împreunã cu cineva drag.
La finalul sãptãmânii te vei simþi mai bine, însã
nu forþa nota. Traseazã-þi planuri noi,
revizuieºte-þi toate relaþiile ºi gândeºte ºi la cum
sã-þi îmbunãtãþeºti personalitatea.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Apar schimbãri importante, cu bãtaie lungã
în plan profesional. Încet, sigur ºi discret se
deschide o nouã etapã în câmpul muncii.
Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile se schimbã, astfel
cã cei vechi nu te vor mai susþine în continuare
Þi se vor recunoaºte meritele, iar unii vor dori
sã afle care este secretul succesului tãu din
aceastã perioadã. Fii prudent ºi nu te lãsa
copleºit de laude, deoarece în umbrã, colegii
nu se prea bucurã de poziþia ta socialã ºi de
sprijinul primit din partea autoritãþilor. Joi ºi
Vineri sunt momente bune pentru a discuta cu
prietenii, întrucât astfel vei afla informaþii ºi
sfaturi utile. Weekend-ul evidenþieazã oboseala
ºi dorinþa de interiorizare.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile cu strãinãtatea sunt foarte marcante în
aceastã sãptãmânã. Vor apãrea posibilitãþi
importante de a cãlãtori peste mãri ºi þãri, de a
relaþiona cu oameni de bunã calitate ºi de a-þi
îmbogãþi bagajul de cunoºtinþe cu teme
interesante ºi de folos. Studiile, cercetãrile,
documentarea sunt activitãþi care îþi vor solicita
atenþia ºi eforturile multã vreme de acum încolo.
Joi ºi vineri sunt posibile dialoguri importante
cu ºefii, cu reprezentanþii unor instituþii, însã totul
este de bun augur, fiind susþinut ºi apreciat de
multã lume. Touºi, sunt posibile ºi neplãceri
serioase din partea unora. Finalul sãptãmânii
îþi aduce în preajmã prieteni ºi aventuri plãcute.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Apar noutãþi în mod special la secþiuna bani,
bunuri comune cu alþii. Sunt ºanse de  câºtig de la
ºi prin alþii. Astfel vei putea rezolva datorii mai
vechi sau mai noi, poþi primi cadouri, o moºtenire
sau diverse recompense. Evitã ziua de 11 Iunie
pentru vânzãri, cumpãrãri de anvergurã ºi pentru
semnarea documentelor importante, care te implicã
în vreun fel pe termen lung. În zilele de 12 ºi 13
Iunie apar informaþii preþioase despre cãlãtorii
îndepãrtate sau necesitatea de a te ocupa de studii
ºi documentare. Finalul sãptãmânii aduce în
prejama ta multã lume, fie în cadru oficial la serviciu,
fie la o petrecere în plan personal.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã importantã în plan relaþional.
Sunt posibile finaluri ºi începuturi nebãnuite atât
în relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile
de colaborare profesionalã. Totuºi pe 11 Iunie,
îndoiala, temerile, senzaþia de mers în gol vor fi
accentuate. În culisele vieþii tale existã jocuri,
de bun augur, care vor ieºi la ivealã la momentul
potrivit. Joi ºi vineri se contureazã cheltuieli pe
taxe, impozite, servicii ºi preocupãri legate de
bugetul disponibil comun cu alþii. Sfârºitul
sãptãmânii aduce activitãþi culturale ºi subiecte
legate de cãlãtorii în strãinãtate, pentru lucru,
studiu sau de agrement. Evitã sã te încrezi în
prieteni ºi colegi de serviciu.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

La locul de muncã se întrezãreºte o nouã
etapã. Activitãþile profesionale le vei desfãºura
mai uºor, iar sprijinul colegilor mai în vârstã va fi
deosebit. Însã, sãnãtatea este vulnerabilã, ieºind
în evidenþã afecþiuni vechi. Alimenteazã-te
sãnãtos, odihneºte-te ºi, la nevoie, apeleazã la
sfaturile specialiºtilor. Evitã, pe cât posibil în
primele douã zile ale sãptãmânii, analizele,
consultaþiile medicale ºi intervenþiile chirurgicale.
Joi ºi Vineri sunt momente bune pentru relaþiile
parteneriale, astfel cã negocierile, dezbaterile pe
teme ºi activitãþi comune se pot desfãºura foarte
bine. Weekend-ul aduce cheltuieli ºi chestiuni
financiare alãturi de cei dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte amoroase,
impulsionându-te sã fii alãturi de persoana iubitã
ºi de copii. Amorul va cãpãta o altã însemnãtate
pentru tine, iar dorinþa de aventuri, distracþii ºi
idile întâmplãtoare va fi la cote mari ºi destul de
uºor de îndeplinit. Rãscolirile sufleteºti pot fi
frecvente. Joi ºi vineri se anunþã mult de lucru
la serviciu, dar ºi treburi de rutinã acasã.
Oboseala, unele afecþiuni vechi îºi vor spune
cuvântul. Dozeazã-þi eforturile ºi acceptã
ajutorul celorlalþi! Sfârºitul sãptãmânii readuce
în discuþie relaþia cu partenerul de viaþã, dar ºi
colaborãrile profesionale. Procesele mentale
sunt îngreunate, de aceea fii prudent.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã interesantã din perspectiva
domesticã ºi familialã. Relaþiile cu membrii
familiei mai în vârstã ºi cu figurile important ale
neamului din care provii sunt dificile ºi greu de
înþles sau de acceptat. Ecourile acestei sãptãmâni le
vei simþi multã vreme de acum încolo, pentru cã
este vorba despre schimbari importante în relaþiile
familiale, ambianþa din casã, legãtura cu locurile
natale. Apropie-te de cei dragi ºi ajutã-i
necondiþionat atât cât poþi. Zilele de 11 ºi 12 iunie
rãscolesc relaþia cu persoana iubitã ºi copiii.
Distracþii, aventuri, amor, dar ºi niscai discuþii
aprinse trecãtoare. Finalul sãptãmânii aduce treburi
de rutinã, fie la locul de muncã, fie acasã. Fii prudent
în privinþa sãnãtãþii, pentru sã este vulnerabilã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Foarte animate sunt relaþiile cu anturajul
apropiat. Se vor evidenþia ºanse deosebite de a
îmbunãtãþi relaþiile cu ceilalþi, de a-þi face prieteni
noi ºi de a-þi remodela gândirea ºi comunicarea.
Pentru cã multã lume va roi în jurul tãu, ar fi bine
sã fii prudent cu vorbele ºi gesturile. Vorbeºte
strictul necesar ºi ascultã-i pe ceilalþi cu interes.
Joi ºi vineri, atenþia ºi eforturile îþi vor fi atrase
de activitãþile domestice ºi de relaþiile cu membrii
familiei. Se contureazã discuþii importante în casã,
dar ºi cu neamurile. Sfârºitul sãptãmânii este
potrivit distracþiilor ºi relaþionãrii cu cei dragi.
Acordã atenþie ºi eforturi relaþiilor parteneriale,
deoarece sunt foarte vulnerabile.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se anunþã noutãþi financiare, încã de la începutul
sãptãmânii. Sunt posibile amânarea primirii unor
drepturi bãneºti sau obstacole în demersurile ce
vizeazã vânzarea sau achiziþionarea unor bunuri
patrimoniale. Se închide o nouã etapã de câºtig
din munca proprie. Încet, sigur ºi discret se va
deschide o altã etapã. Fii atent la cele discutate la
locul de muncã ºi acceptã schimbãrile necesare.
Poate fi vorba de a munci mai mult, dar eforturile
îþi vor fi rãsplãtite. Pe 11 ºi pe 12 iunie vor fi
frecvente cãlãtoriile pe distanþe scurte, întâlnirile
ºi dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat.
Evitã sã vorbeºti prea mult despre tine! Weekend-
ul aduce treburi gospodãreºti ºi discuþii importante
cu membrii familiei.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmânã importantã pentru tine, deoarece
contextul astral te impulsioneazã sã-þi analizezi
toate situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat.
Ai ºanse minunate de a aduce îmbunãtãþiri
importante pe toate planurile vieþii tale, aºa încât
rezervã momente special pentru tine ºi gândurile
tale. Un jurnal personal þi-ar fi de mare folos pe
termen lung. Cum emotivitatea va fi accentuatã
existã riscul sã oscilezi cam mult în decizii ºi în
relaþiile cu ceilalþi. Ai încredere în tine ºi
opereazã schimbãrile necesare dorite de tine.
Joi ºi Vineri apar câºtiguri deosebite din munca
proprie, dar în paralel se ivesc ºi cheltuieli pe
mãsurã. Sfârºitul sãptãmânii îþi aduce în preajmã
persoanele dragi din anturajul apropiat.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc dorinþã de
interiorizare, somnolenþã ºi tendinþã la visare cu
ochii deschiºi. Stãrile tale interioare sunt fluctuante,
iar în consecinþã îþi poate fi dificil sã relaþionezi cu
ceilalþi. Ocupã-te de treburi uºoare ºi, la nevoie,
cere sprijinul celor dragi ºi de încredere pentru a
rezolva chestiunile urgente. Joi ºi vineri te vei simþi
mai bine, hotârându-te cel mai probabil sã schimbi
multe ºi mãrunte în viaþa ta. Începe mai întâi cu
stabilirea unor noi direcþii profesionale. Sãnãtatea
este vulnerabilã pe tot parcursul sãptãmânii, deci
nu forþa nota. Weekend-ul îþi aduce câºtiguri din
munca proprie, cadouri sau recompense
deosebite. Autor: AstroCafe.ro

(11 - 17 iunie 2020)
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ªcoala Postlicealã Sanitarã “Gheorghe Þiþeica”
Drobeta Turnu Severin

acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5638/14.11.2006 organizeazã
înscrieri pentru anul ºcolar 2020-2021 dupã cum urmeazã:

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie
                   ºi recuperare      -  28 locuri - duratã 3 ani
Asistent medical generalist     - 140 locuri - duratã 3 ani
Asistent medical de farmacie  -  56 locuri - duratã 3 ani

Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa secretariatului:
tel./fax 0252-214164, în intervalul orar 8:00-20:00 zilnic.

Tel. contact: 0723285096, 0786406368, 0733681863.

Leul a avut o perioadã
pozitivã la care a contribuit revenirea
apetitului pentru risc, în condiþiile în
care majoritatea statelor europene se
reîntorc la o viaþã normalã.

Reducerea dobânzii-cheie a BNR de
la 2 la 1,75% a fost receptatã cu calm
de piaþa localã. Ea nu a fost influenþatã
de anunþul fãcut de Standard and
Poor’s cã menþine ratingul României
la nivelul „BBB-”, cu perspectivã
negativã, valoare identicã cu cea
stabilitã la finalul anului trecut.

Volatilitatea cursului euro a fost
minimã, acesta coborând de la
4,8419 la 4,8377 lei, medie stabilitã
la sfârºitul perioadei, dupã
minivacanþa prilejuitã de Rusalii.

Tranzacþiile de marþi s-au efectuat
în culoarul 4,833 – 4,838 lei, cu
închiderea la 4,834 lei, dupã ce în
cursul dimineþii pe pieþele asiatice a
fost atins un minim de 4,822 lei.

În urmãtoarele sãptãmâni, este de
aºteptat ca media monedei unice sã
se stabilizeze în jurul valorii de 4,84
lei. Evoluþia leului va fi influenþatã, de-
acum încolo, mai mult de jocul
politic, având în vedere lipsa de
sprijin din Parlament a guvernului.

Cei aflaþi în opoziþie se pregãtesc sã
revinã la promisiunile populiste care sã
le asigure sprijin electoral. La rândul
sãu, guvernul trebuie sã prezinte
programe ºi þinte clare, ce pot asigura
revenirea rapidã a economiei româneºti.

Media dolarului american a scãzut
de la 4,3293 la 4,2695 lei, un curs
mai mic fiind atins în 11 martie,
pentru ca la sfârºitul perioadei cursul
sã fie stabilit la 4,2935 lei.

Moneda elveþianã s-a depreciat
pânã la 1,088 – 1,092 franci/euro,
media coborând astfel la 4,4587 lei,
minim al ultimei luni ºi jumãtate.
Marþi, cursul a urcat la 4,5008 lei, în
condiþiile în care cotaþiile au scãzut
la 1,075 – 1,083 franci/euro.

Vara a început cu euro tot la 4,84 lei
Cursul lirei sterline a scãzut de la

5,4413 la 5,3923 lei, pentru ca la sfârºitul
intervalului sã urce la 5,4253 lei.

Preþul gramului de aur a scãzut de
la 242,0617 lei, maxim stabilit la
debutul perioadei, la 234,5040 lei, în
condiþiile în care uncia de aur a
coborât pe pieþele specializate pânã
la 1.673 dolari. Marþi, gramul a urcat
la 235,8418 lei.

Decizia BNR de reducere a dobânzii
de politicã monetarã ºi injecþiile
constante de lichiditate prin
operaþiuni repo au menþinut tendinþa
descendentã a indicilor ROBOR.

La finalul intervalului, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 2,25%, o
valoare mai micã, de 2,22%, fiind
înregistratã în 24 aprilie 2018.

La rândul sãu, indicele ROBOR la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, s-a oprit la 2,33%,
nivel comparabil cu cel de la sfârºitul
lui martie 2018. În schimb, indicele la
12 luni a scãzut de la 2,42 la 2,40%.

Dupã opt ºedinþe consecutive de
creºtere, euro atingând vinerea trecutã un
maxim de 1,1384 dolari, maxim al
ultimelor aproape trei luni, euro a început
sã scadã, dupã ce Departamentul Muncii
al SUA a anunþat cã economia a creat
2,5 milioane locuri de muncã iar ºomajul
a scãzut la 13,3%.

Marþi, euro fluctua între 1,1241 ºi
1,1315 dolari, dupã ce Rezerva
Federalã americanã a anunþat cã va
lãrgi programul sãu de sprijin al
IMM-urilor din Statele Unite

Bitcoin a crescut la începutul lunii
la aproape 10.400 dolari, dupã care a
atins un minim de circa 9.300 dolari.
La sfârºitul perioadei, criptomoneda
fluctua pe platformele specializate între
9.500 ºi 9.700 dolari.

Analiza cuprinde perioada 2 – 9
iunie.  Radu Georgescu

 Urmare din pag. 4

mai bine zis - pe care am... creat-
o, accelerând dezvoltarea planetei
în sensul unor interese mai mult
personale decât generale.
Pandemia COVID-19, pe de altã
parte, fie cã este creatã de vreo
conspiraþie, fie cã nu, aduce, ºi ea,
în prim plan distrugerea “Vechiului
Pãmânt” ºi perspectiva „Noului
Pãmânt”.

Când se va întâmpla aceasta, este
sub semnul întrebãrii. Atlantida s-a

Pandemia ºi “Noul Pãmânt”
scufundat, spun sursele bi-
argumentative ºtiinþe convenþionale-
ºtiinþe neconvenþionale, tot din
cauza unei folosiri necugetate a
energiei, a cunoaºterii super-
tehnologice, iar planeta s-a restartat.

La fel s-a întâmplat ºi cu celebrul
“potop al lui Noe”, dacã nu cumva
cele douã evenimente, prãbuºirea
Atlantidei ºi biblicul Potop al lui
Noe, nu sunt unul ºi acelaºi lucru,
dar explicat de pe poziþii ºi cu
argumente diferite!

                                 S. Dan



sportOBIECTIV mehedinþean 11 - 17.06.2020 pag. 15

Dupã o pauzã forþatã, de 3
luni, cauzatã de izbucnirea epidemiei
de COVID-19, Liga 1 se reia la
sfârºitul acestei sãptãmâni, cu etapa a
III-a din play-off, respectiv play-out.
Accesul spectatorilor va fi însã interzis,
cel puþin în aceastã lunã, astfel cã
jocurile se pot vedea doar la televizor.
Meciul Universitatea Craiova - FC
Botoºani, programat vineri, cu
începere de la ora 20:00, va deschide
runda din week-end. La echipa din
Moldova este legitimat ºi
mehedinþeanul de 19 ani Adrian
Moescu, însã acesta are ºanse mici
sã evolueze. În afarã de Moescu, în
Liga 1 mai joacã un singur fotbalist
mehedinþean. Este vorba despre
mijlocaºul de 24 de ani Silviu Balaure,
de la Astra Giurgiu. Echipa sa
întâlneºte sâmbãtã Gaz Metan Mediaº.
Mai mult accidentat, Balaure doar 3
minute în actualula stagiune, pe 17
februarie, fiind introdus pe teren pe
finalul meciului FC Hermannstadt -
Astra, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Din luna iulie, în funcþie de evoluþia
pandemiei, spectatorii ar putea avea
acces în tribune, însã în numãr limitat.
Afirmaþiile au fost fãcute, marþi searã,
de Justin ªtefan, secretarul general al
Ligii Profesioniste de Fotbal, la finalul
întâlnirii la care a participat alãturi de
reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii,
Ministerului Tineretului ºi Sportului ºi

Restart în Liga 1
Federaþiei Române de Fotbal. “A fost o
întâlnire interesantã, s-a discutat legat
de prezenþa spectatorilor la meciuri. A
rãmas ca în urmãtoarele douã sãptãmâni
sã evaluãm situaþia ºi în funcþie de ceea
ce se va întâmpla, din luna iulie sã existe
ºi aceastã posibilitate. FRF a venit cu o
propunere interesantã, respectiv ca în
10 la sutã din capacitatea stadionului
sã fie prezenþi spectatorii. Dar existã
doctori, epidemiologi care vor evalua
ºi ei ºi îºi vor spune pãrerea. Dacã ne
raportãm la Arena Naþionalã, ar fi 5.000
de spectatori, iar acesta e un numãr
rezonabil. E o decizie care va rãmâne la
latitudinea cluburilor. Nu îi poþi obliga
sã permitã accesul spectatorilor. Ei îºi
vor evalua situaþia ºi vor lua o decizie.
Deci se va evalua modul în care e
implementat protocolul în forma actualã
în urmãtoarele douã sãptãmâni ºi
vedem ce se întâmplã ºi cu numãrul de
cazuri. Iar dacã lucrurile stau aºa cum
trebuie mergem în zona de a permite
accesul spectatorilor”, a spus Justin
ªtefan, secretarul general al LPF, forul
care organizeazã Liga 1. Respectarea
protocolului medical la meciuri va fi
supravegheat de observatorii de joc. “A
mai fost o discuþie legatã de observatorii
de joc, pentru cã ei sunt cei care vor
verifica modul în care se respectã
protocolul. Iar dacã vor exista
observatori care vor încãlca regulile din
protocol vor fi excluºi din corpul de

observatori”, a
mai declarat
ªtefan.

Prezent ºi el la
aceastã ºedinþã
de la sediul
Ministerului
S ã n ã t ã þ i i ,

Rãzvan Burleanu,
preºedintele FRF, a spus
cã forul pe care îl conduce
îºi doreºte ca spectatorii sã
revinã cât mai repede pe
stadioane. “S-a interpretat
greºit cã FRF este împotriva
revenirii suporterilor pe
stadioane. S-a discutat de
prezenþa a 500 de
spectatori, dar nu, poziþia
noastrã este de a permite
pânã la 10 la sutã din
capacitatea arenei. Asta
bineînþeles, dupã un

protocol în care, de exemplu, se
prevede ca la fiecare loc ocupat alte
12 sunt libere. Pentru cã obiectivul
este siguranþa ºi sãnãtatea suporterilor.
Inclusiv mâncarea ºi bãutura la
stadion sunt bine reglementate în
protocolul medical depus de federaþie
la Ministerul Sãnãtãþii ºi MTS”, a
spus Rãzvan Burleanu.

ªeful FRF a transmis cã finala
Cupei României, care ar trebui sã aibã
loc la 22 iulie, ar putea sã aibã loc pe
un alt stadion, nu la Craiova, dar totul
depinde de situaþia dacã se permite
sau nu accesul publicului în tribune.
“Finala Cupei s-ar putea disputa cu
spectatori, e adevãrat. Dar noi, ca ºi
federaþie, ne dorim sã vedem
spectatori pe stadioane mai devreme
de 22 iulie. Unul dintre obiectivele
noastre a fost acela de a permite
accesul spectatorilor pânã în 10 la

Clasament play-off
1. CFR Cluj 2   1 1   0 2-1   30
2. FCSB 2   1 1   0 6-3   26
3. Univ. Craiova 2   1 0   1 3-5   26
4. Astra Giurgiu 2   1 0   1 2-2   24
5. FC Botoºani 2   0 1   1 2-3   24
6. Gaz Metan Mediaº 2   0 1   1 1-2   23
Clasament play-out
1. Viitorul Constanþa 2   1 1   0 3-2   24
2. Sepsi Sfântu Gheorghe2   0 2   0 2-2   19
3. AFC Hermannstadt 2   1 1   0 2-1   17
4. Dinamo Bucureºti 2   0 0   2 0-2   17
5. Politehnica Iaºi 2   1 1   0 2-1   15
6. Academica Clinceni 2   1 0   1 3-3   14
7. Chindia Târgoviºte 2   0 1   1 1-2   14
8. FC Voluntari 2   0 2   0 1-1   12

sutã din capacitatea stadioanelor
la meciurile din România”, a
afirmat Burleanu.

Preºedintele FRF a mai precizat cã
a propus în cadrul întâlnirii de la
sediul Ministerului Sãnãtãþii
redeschiderea bazelor sportive pentru
amatori, începând cu 15 iunie. “Un
alt obiectiv propus este de a
redeschide bazele sportive începând
cu 15 iunie, atât cele private, cât ºi
cele publice, ºi sã putem relua
antrenamentele la nivel de fotbal
amator, atât la seniori, cât ºi la juniori.
Solicitarea noastrã a fost ca din 15
iunie sã permitem antrenamentele
colective. De la 1 iulie, dacã nu vor
exista alte probleme, s-ar putea
relua ºi  competiþ i i le pentru
amatori,  mã refer aici , în
principal, la Liga 4", a conchis
Burleanu.  Mircea  Oglindoiu
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Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
Instituþie acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5634/14.11.2006

organizeazã înscrieri pentru anul ºcolar 2020 - 2021 dupã cum
urmeazã:

Cursuri de zi:
Clasa a V-a    - 28 locuri
Clasa a IX-a  - 28 locuri matematicã-informaticã
Clasa a IX-a  - 28 locuri tehnician în activitãþi economice
                           (finanþe-contabilitate)
Clasa a IX-a  - 28 locuri profil sportiv (fotbal)

Cursuri frecvenþã redusã:
Clasa a IX-a  - 28 locuri matematicã-informaticã
LA CURSURILE DE ZI NU SE PLÃTEªTE TAXÃ DE ªCOLARIZARE

Pentru clasa a IX-a, cursuri de zi, doritorii se pot prezenta direct cu
dosarul la secretariatul instituþiei din str. Traian nr. 84, fãrã a mai trece
prin repartiþia computerizatã organizatã de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi.

   Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa secretariatului
liceului: tel./fax 0252-214164; e-mail:

fundatiagheorghetiteica@yahoo.com în intervalul orar 8:00-13:00 zilnic.
Tel. contact: 0740786113, 0723285096, 0747077551

Etapa a III-a
Vineri, ora 20:00, Universitatea Craiova – FC Botoºani
Sâmbãtã, ora 14:30, FC Voluntari – Academica Clinceni
Sâmbãtã ora 17:00, Sepsi Sf. Gheorghe – FC Hermannstadt
Sâmbãtã ora 20:00, Astra Giurgiu – Gaz Metan Mediaº
Duminicã, ora 17:00, Viitorul Constanþa – Politehnica Iaºi
Duminicã, ora 20:00, CFR Cluj – FCSB
Luni, ora 20:00, Dinamo Bucureºti – Chindia Târgoviºte
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   Mã fraþilor, ne relaxarãm de tot,
pãnã la urmã. Nu mai respectã
nimenea regulile, fiecare face ce
vrea, cei mai mulþi ºi-au pus masca
pe post de odorizant auto, la
oglindã, nu care cumva sã sã vadã
cã nu au. Bine, la început de
pandemie, o þîneau la gât, sã arate
cã sunt dotaþi. Numai al lu Zbanghiu
nu poartã, cã cicã el e claustrofob ºi
nu are aer, da zice la miºto, cã el
oricum stã mai mult la baltã, la
pescuit, în perioada asta. Acolo mai
povesteºte, mai sã întâlneºte cu nea
Vlad, care mai pescuieºte câte un
somn, când face pauzã în Parlament,
la trap, mai sã odihneºte, de astea.
   Da sã vezi paranghelii ºi veselii la
Strehaia, la Leo, care mai nou vinde
ºaorma, de zici cã nici urmã de
pandemie. Ce distanþare socialã, cã
suflã unu în ceafa mai latã a celuilalt,

de nici folii întregi de paracetamol nu
ajung. Iarã de Rusalii fu dezastru,
ocuparã tot oraºu’, ziceai cã e luat cu
asalt, duduia muzica pãnã la Balota,
cred cã ºi cuscrii de peste Dunãre
jucau pe manelele di la Strehaia.  nea Mãrin

Sucã ºi relaxarea lu al lu Zbanghiu, prefectu ºi metropola,
asfaltatorii de serviciu ºi nea Sibinescu cu zãhãrelul

   Mã nepoate, io acuma zic, dacã nu
sã opreºte programu’ ãsta de
asfaltare, în câþiva ani asfaltãm ºi
Doljul ºi Gorjul, la un loc. Pã numai
pe drumuri stau sãracii de asfaltatori,
de dimineaþa ºi pãnã sara, miroasã
numai a asfalt încins. Poate sã
gândeºte cineva sã punã pe vreunu,
vreodatã, ministru la Transporturi, sã
vezi ce de autostrãzi s-ar mai face.
   ªi dacã amintirãm de asfaltãri,
musai sã aducem cele cuvenite,
adicã aprecieri, lu nea Vâlcu,
directoru’ di la Primãria Severin,
care-i chemã la ordin pe cei care au
fãcut lucrãri de mâtuialã când au
asfaltat neºte strãzi pin Cartieru’
Tineretului. A durat un picuþ, da bine
cã a scãpat de groapa ce-i luase
numele, apãrutã la intersecþia
strãzilor Albãstrelelor cu Roºiori.
   ªi gospodar cum îl ºtim pe don

director Romicã Vâlcu, poate sã
implicã ºi opreºte transformarea
cartierului amintit într-o groapã de
gunoi, de cãtre unii indivizi abonaþi
la aºa ceva, dupã cum sã observã în
imaginea alãturatã. O fi ea

operaþiunea trei R, da nici chiar aºa!
   Mã fraþilor, de nea prefectu’ nostru
mai vorbirãm, da mnealui e prea
ocupat cu imaginea de carton, ca sã
observe penibilul situaþiei. Ca
reprezentant al Guvernului, ‘mnealui
are niscaiva atribuþii administrative,
da sã te apuci acuma sã trasezi
indicaþii cum sã sã dezvolte Zona
metropolitanã Severin ºi cu cine,
pare cam mult. ªi nici vreun ales nu
ai fost pãnã acuma, sã zici cã
reprezinþi vreun alegãtor, ceva.
   Nu, matale reprezinþi politica
guvernului ºi cam atâta, iarã asta nu
sã face aºa, dupã ureche. Cã aºa
cam arãtã ºedinþa unde convocã
neºte primari, de pin judeþ, chipurile
cã ar trebui ºi ‘mnealor sã-ºi bage
comunele în zona metropolitanã. Pã
asta nu sã face aºa, de la lunã la lunã,
dupã ureche, în douã luni sã intre
tot judeþu’, asta sã face dupã o
strategie, pe termen mediu ºi lung,
cum au fãcut peste tot în lume, ãia
de sã pricep. Aºa umflãm gogoºi

electorale, dupã principiul mulþi vãd,
da prea puþini cunosc.
   Sã mai trezise unu, di la Orºova,
cã vrea ºi el zonã metropolitanã,
habarnist care nu ºtia cã Orºova face
deja parte din Zona metropolitanã
Severin. Ca ºi nea Popescu Virgil,
care sã agitã pe uscat, ca sã parã
implicat pãnã la cot, cu tot felul de
mãsuri anunþate de pe o zi pe alta,
parcã dinadins sã meargã di la
alunecare spre desfiinþare, pentru
unii ºi alþii, toþi jucãtori în economie.
   Între timp apãru neºte corona la
spitalul de urgenþã, la cadrele
medicale, când tocmai ajunsesem la
mal cu epidemia asta ºi ziceam cã
am avut mare noroc. Bine, norocu e
cã îl avem senator de Mehedinþi pe
nea Sibinescu, care mai nou ne
vorbeºte despre efectele zahãrului
asupra sãnãtãþii. Ca sã nu facem
diabet di la atâta lapte ºi miere,
probabel.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


