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Iar ne spune
FMI cât rahat
sã producem

Dã 8 martie, când toate
femeile aºteaptã ceva dã la bãrbaþii
lor, ai altora sau dã la bãrbaþii cu
gipane, pã dealul Colibaºiului, unde
se surpã drumul din zece-n zece zile
ºi se reparã graþie eforturilor clasei
muncitoare tot de la... Drumuri,
circulaþia a fost opritã. Cã se
produsese iar o alunecare de scârbã
ºi veniserã la faþa locului, fãrã crete
sã-nsemne cadavrul judeþului ãsta

Ce bãrbaþi avem de... ZIUA FEMEII!...

mort, aceiaºi drumari. Sã reabiliteze
situaþia reabilitatã acum ceva vreme.
Puþin a lipsit sã nu planteze, în
gãurile care se tot cascã, ghiocei,
peste care sã treacãEX-ul cu gipanul,
când se duce la întâlniri de tainã,
seara pã nemâncate.
   Se lucra de zor la acoperirea
deficienþelor ivite ca urmare a
stãrii nefavorabile a infrastructurii,
ºi de asta s-au convins toþi ºoferii

care au aºteptat minute-n ºir sã
calce þanþoº, apãsat ºi la obiect
drumarii locali pe situaþie. Au
apãrut ºi ceva utilaje, cu mapa nu
era niciunul, cã nu mai e la modã,
acuma-s cu aifoanele la urechi,
raportând, probabil: „Da, ºefu!
Situaþia e sub control. Stau pe ea
cu picioarele, cum s-ar zice. Nu
se mai vede nicio groapã, dac-aþi
ºti ce frumos aratã acum...”

La ciocul mâncãtorilor de varzã de Bruxelles... 6
pag.
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Existã în spaþiul public de
dezbatere din Severin, ideea,
pãrerea, impresia, fantezia –
numiþi-o cum doriþi– cã actualul
primar, Constantin Gherghe, nu ar
mai candida pentru un nou mandat.
Nu ar mai candida din propria-i
dorinþã de retragere, sau cã nu ar
mai fi lãsat sã candideze, din
propria voinþã a unor anumite
instituþii ºi organe, nu le dãm
numele, persoane importante.
   Eu sunt foarte convins cã toate
acestea nu sunt decât zvonuri la
ceas preelectoral, în baza cãrora
contracandidaþii actualului primar
pot visa cu ochii deschiºi, pot sã-ºi
facã speranþe ºi planuri pentru
alegerile ce se apropie, cu un
entuziasm sporit, odatã ce „cel mai
iubit fiu al Severinului” nu ar mai
participa la cursã. E ºi un bun
pretext pentru contracandidaþi de a
se cotonogi unii pe alþii, imediat ce
s-au trezit pe gazon. Problema e cã
o fac degeaba, cãci nici unul nu va

Contre ºi candidaþi, iluzii ºi papagalism
prinde finala cu Gherghe, cãci nu va
fi nicio finalã, ci doar un singur
meci, cu patru, cinci, ºase jucãtori
în teren, doar cã meciul începe de la
2000 la zero pentru Gherghe cãci,
deh, a avut timp, douã mandate, sã
tot marcheze în poarta goalã.
   Sã zicem cã totuºi cã actualul
primar nu va mai candida, lãsând
cale liberã celor cu aspiraþii pentru
aceastã funcþie. Am avea atunci cel
puþin trei mari combatanþi, PSD
(Marius Screciu), PNL (Daniel
Cîrjan) ºi PMP (Gabriela Dobrotã).
Pentru liberali ºi social-democraþi,
ca sã ne referim doar la ei, situaþia e
paradoxalã comparativ cu anul
2012, când candidau umãr la umãr,
uniþi sub sigla USL, contra aceluiaºi
Costel Gherghe (PDL) care pe atunci
fãcea tandem cu Mihai Stãniºoarã.
Nu a trecut chiar atât de mult timp
ca sã nu ne amintim cum îmbrãcau
ei tricourile fostei echipe de fotbal
ºi fãceau spectacol pe „Municipal”.
Gherghe reprezenta PDL, deci
guvernul Emil Boc, deci Bãsescu,
fiind chiar preºedinte al PD Severin.
   Contracandidatul sãu era ºi atunci
Marius Screciu (PSD) secondat de
liderul liberalilor severineni, Daniel
Cîrjan, ºi el astãzi candidat, iar lupta
a fost durã spre foarte durã. În 2012
tot ce a reuºit USL la locale, în
Severin, a fost sã impunã un numãr
de membri în consiliul local ºi, în

context judeþean, sã-l impunã pe
Duicu la ºefia Consiliului judeþean.
Ce a urmat ºtim bine. Duicu s-a
destrãmat ca un castel de nisip
sub presiunea valurilor. Mult
efort pentru nimic.
   Ideea e însã alta, nu ratarea politicã
a lui Duicu: dacã o echipã bine
sudatã, în 2012, cu lideri foarte
dinamici precum Screciu ºi Cîrjan,
aflaþi pe valul antibãsist, nu a reuºit
sã-l doboare pe Gherghe, cum vor
putea reuºi acum, separaþi ºi
antagonici? Pãi e simplu: nu vor
reuºi! De ce sã ne ascundem dupã
degete. Pur ºi simplu se
prefigureazã un eºec politic clar, ºi
pentru liberali, ºi pentru social-
democraþi, în cazul bãtãliei pentru
fotoliul de primar. Un singur tur, un
primar în funcþie, ºi contracandidaþi
nervoºi, care vor împãrþi ce voturi
au mai rãmas, puþine – cam aºa stau
lucrurile. Gherghe chiar poate sã
doarmã liniºtit, victoria sa, chiar
dacã una derizorie, e previzibilã. O
victorie care nu foloseºte nimãnui,
vã asigur, nici severinenilor, nici
chiar actualului primar. O victorie din
inerþie, atâta tot. ªi care nu va
însemna pentru actualul primar
decât alþi patru ani de rutinã, iar
pentru severineni alþi patru ani de
amorþealã, festivaluri de mici ºi bere
lângã cimitir, poate încã un sens
giratoriu ºi cam atât. Aceiaºi

mediocritate de viziune edilitarã,
în condiþiile în care, din punct
de vedere economic, oraºul se
tot scufundã.
   În acoladã spus, candidatul PMP,
Gabi Dobrotã, se bagã cu entuziasm
în bãtãlia aceasta, dar nu are un mare
suport de partid în spate, ci doar o
notorietatea moderatã. Mulþi o vor
prefera, desigur. Dar nu atât de mulþi
astfel încât sã poatã rãsturna în mod
radical situaþia ºi Gherghe sã fie
trimis pe tuºã. Poate peste alþi patru
ani, dacã stãruie, dacã se þine de idee
ºi e lãsatã sã se þinã, doamna
Dobrotã de la PMP ar putea fi
primar. Dar Dumnezeu ºtie ce va fi
peste patru ani.
   Tocmai pentru cã nu are sens, în
condiþiile în care Gherghe e deja
primar ºi în mod cert va candida ºi
câºtiga - nu lasã dumnealui jucãriile
din mânã pentru unii sau alþii pe care
nici nu-i considerã apþi sã-i ia locul
-,  nu vãd de ce unii dintre
contracandidaþii sãi îºi dau la gioale
între ei, în loc sã se pregãteascã
pentru o opoziþie comunã, pentru un
proiect politic matur, sub ultimul
mandat al lui Gherghe, aºa cum nu
au fãcut între 2012-2016.
   Am vãzut câteva atacuri sub
centurã, urâte. O campanie
electoralã vine ºi trece, ceea ce nu
trece e ipocrizia ºi prostia. Dar
despre relaþia PSD-PNL, din 2012
încoace, pe data viitoare.

Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi alãturi de
Centrul de Prevenire Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi,
continuã activitãþile de prevenire a
comportamentelor de risc (violenþã
ºcolarã, consum de tutun, alcool,
droguri) în rândul adolescenþilor,
pe toatã perioada anului ºcolar
2015-2016.
   Recent, reprezentanþii celor douã
instituþii au fost prezenþi în mijlocul a
peste 200 de elevi de la Liceul Teoretic “dr.Victor Gomoiu” Vânju Mare.

Jandarmii  ºi specialiºtii Centrului
Prevenire Evaluare ºi Consiliere Antidrog

Mehedinþi  desfãºoarã activitãþi preventive

CONTINUARE ÎN PAGINA 7
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Profitând de faptul cã ºi
lumea literarã severineanã este mai
dezbinatã decât clasa politicã localã,
Gabriela Dobrotã, unul din candidaþii
la fotoliul de primar al Severinului, a
decis sã implementeze ºi la
Mehedinþi un PROIECT LITERAR
NAÞIONAL numit “PRIETENII
LITERARE”, proiect în cadrul cãruia
scriitorii din Mehedinþi sunt invitaþi
sã participe alãturi de gruparea
scriitorilor maramureºeni de la
e.Creator.ro, grupare din care fac
parte Ioan Romeo Roºiianu, Vasile
Morar, Vasile Muste, Marian Ilea,
Nicolae Scheianu, Emanuel Luca,
Dorel Macarie.
   În fapt, este vorba de a cincea ediþie
a acestui proiect care presupune
editarea unei reviste comune Baia
Mare - Mehedinþi, de peste 500
pagini, cu creaþii literare propuse de

„PRIETENII LITERARE” inedite pentru literaþii severineni

scriitorii mehedinþeni: poezie, prozã,
teatru, criticã literarã, eseu. Alãturi
de scriitorii noºtri, în revistã vor
aparea ºi scriitori din Baia Mare.
   Gabriela Dobrotã a decis sã

suporte costurile de redactare,
editare ºi difuzare ale acestei reviste.
   Bazele proiectului au fost puse
duminicã, 6 martie a.c., la Cetatea
Medievalã a Severinului, unde o
parte din scriitorii mehedinþeni au
fãcut cunoºtinþã cu prietenii
literari din Baia Mare, au fost
schimbate impresii, mai mult sau
mai puþin literare, s-a recitat

poezie... Un cenaclu literar în
adevãratul sens al cuvântului, un
cenaclu în care Gabriela Dobrotã
a insistat sã nu fie inclus factorul
politic, asistând, în mare parte, la
lucrãrile demarãrii proiectului.
   Rãmâne de vãzut finalitatea lui,
ºtiut fiind faptul cã tagma literarã de
la Severin este mult mai orgolioasã
decât tagma politicã... St. JUST

Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi a centralizat
rezultatele înregistrate la
simularea probelor scrise din
cadrul Evalurii Naþionale pentru
elevii claselor a VIII-a, desfãºurat
în perioada 22-24 februarie 2016.
La simulãri au participat 95%
dintre elevi, aceºtia obþinând în
procent de 38,91 note peste 5.

În ceea ce priveºte rezultalele pe
discipline, se constatã cã procentul
notelor peste 5 a fost de 60,53% la
proba de Limba ºi literatura românã,
respectiv 28,37% la matematicã.

Meniþonãm cã rolul simulãrilor,
atât la evaluarea naþionalã, cât ºi
la bacalaureat, este unul reglator,
în sensul identificãrii de cãtre
elevi, profesori ºi pãrinþi,  a
nivelului real de pregãtire atins
pânã la momentul testelor pentru
ca, mai apoi, sã se poatã stabili
planuri remediale individuale.

În vederea unei mai bune pregãtiri
a elevilor din clasa a VIII-a,
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi va convoca Consiliile
Consultative ale disciplinelor
matematicã ºi limba ºi literatura
românã, urmând ca acestea sã
propun planuri de acþiune remediale

COMUNICAT DE PRESÃ
pentru creºterea calitativã a
rezultatelor la examenul de Evaluare
Naþionalã 2016. De asemenea, la
unitãþile ºcolare care au înregistrat
rezultate slabe vor fi demarate
inspecþii ºcolare. Tuturor unitãþilor
ºcolare li se va solicita mãsuri
remediale adecvate:

• Realizarea unei diagnoze clare a
situaþiei la nivelul fiecãrei ºcoli;

• Analiza, în cadrul unitãþilor, a
rezultatelor obþinute de fiecare ºcoalã,
la simularea evaluãrii naþionale;

• Elaborarea de cãtre fiecare ºcoalã
a graficului de pregãtire a elevilor
pentru examenul de evaluare
naþionalã ºi monitorizarea acþiunilor
stabilite, de cãtre inspectoratul ºcolar;

• Analiza rezultatelor în cadrul
comisiilor metodice, al cercurilor
pedagogice ºi al consiliilor profesorale;

• Implementarea unui program de
pregãtire suplimentar, în regim gratuit,
în cadrul ºcolii, dupã orele de curs;

• Personalizarea traseului de
învãþare pentru elevii cu probleme
deosebite care au obþinut rezultate
slabe la simularea evaluãrii naþionale;

• Efectuarea temelor diferenþiate
pentru asigurarea individualizãrii
învãþãrii.
BIROUL DE PRESÃ IªJ MEHEDINÞI

COMUNICAT
   La Comitetul de Direcþie al
Crucii Roºii Române care a avut
loc în data de 14.01.2015, a fost
aprobat proiectul Mese calde
pentru copii defavorizaþi, proiect
care se adreseazã copiilor din
familiile defavorizate din patru
judeþe : Covasna,Tulcea, Mehedinþi
ºi Vaslui.
   Proiectul este finanþat din
colecta de fonduri a ultimelor douã
ediþii ale Galelor Crucii Roºii
Române, suma colectatã fiind de
235.111,85 lei.
   Obiectivul proiectului: minim
180 copii (minim 45 copii/judeþ)
proveniþi din familii defavorizate,
elevi de ºcoalã cu vârste cuprinse
între 6 si 15 ani, care vor beneficia
de minim 45 de prânzuri oferite
zilnic pe perioada cursurilor,
cuprinsã între 01.03.2016-
24.06.2016.
   Criterii  de selecþie a

Mese calde pentru
copii defavorizaþi

beneficiarilor:
- familii în care nu se realizeazã
venituri, sau se realizeazã venituri
mici, care sã nu depãºeascã 100 lei
pe membru de familie;
- sã frecventeze ºcoala ºi sã nu
acumuleze absenþe nemotivate;
- sã aibã o situaþie ºcolarã bunã ºi/
sau sã manifeste interes pentru
îmbunãtãþirea acesteia.
   La nivelul judeþului Mehedinþi
proiectul se va desfãºura la nivelul
satului Jidoºtiþa, comuna Brezniþa
Ocol, unde un numãr de
aproximativ 60 de elevi de la ºcoala
gimnazialã vor beneficia de câte o
masã caldã, zilnic, în timpul orelor
de curs,  începând cu 1 martie 2016
ºi pânã la sfârºitul anului ºcolar.
   Lansarea oficialã a proiectului
a avut loc în data de 1 martie
2016, orele 11.00, la ªcoala
Gimnazialã din satul Jidoºtiþa,
comuna Brezniþa Ocol.

Director:  Ec. Elena Coardã
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Indiferent de cetãþenia
înscrisã în documentele de cãlãtorie,
doamnele ºi domniºoarele  care au
trecut  prin Punctul de Trecere al
Frontierei Porþile de Fier I  marti, 8
Martie,  au primit flori de la poliþiºtii

Doamnele ºi domniºoarele întâmpinate cu flori în
Punctul de Trecere al Frontierei  Porþile de Fier I

de frontierã  mehedinþeni.
   Dupã ce au prezentat
documentele de cãlãtorie  pentru a
fi verificate, doamnele ºi
domniºoarele care au intrat ºi ieºit
pe 8 martie din Romãnia  au  primit

paºapoartele ºi cãrþile de identitate
înapoi alãturi de flori ºi urãri de
sãnãtate adresate de poliþiºtii de
frontierã mehedinþeni, cu ocazia
Zilei de 8 Martie – Ziua
Internaþionalã a Femeii.
     De ce flori? Pentru cã bucurã
privirea ºi exprimã sentimente. Se
oferã în dar ºi poartã diverse
semnificaþii. Aduc plãcere ºi
zâmbet. Ne sensibilizeazã ºi sunt
însoþite de cuvinte frumoase.
   Indiferent de naþionalitate, cã sunt
din România, Serbia sau Italia a
devenit o tradiþie deja, ca
doamnelor ºi domniºoarelor care
tranziteazã frontiera româno-sârbã
la început de martie sã le fie dãruite
flori în semn de respect ºi preþuire
de cãtre poliþiºtii de frontierã
din Mehedinþi.

   Gestul poliþiºtilor de frontierã le-
a emoþionat ºi surprins plãcut pe
doamnele ºi domniºoarele care au
tranzitat Punctul de Trecere a
Frontierei Porþile de Fier I.  Acestea
au spus cã gestul este unul
frumos, din suflet ºi pentru suflet,
iar oferirea unei flori este un semn
de nobleþe sufleteascã, floriile fiind
un simbol al admiraþiei, afecþiunii
ºi apropierii între oameni.
   Flori, zâmbete, respect ºi preþuire
oferite tuturor femeilor. Astãzi la
Drobeta Turnu Severin primãverii
i-a fost permisã intrarea în þarã.

Poliþiºtii de frontierã din
Mehedinþi le doresc tuturor

femeilor o primãvarã frumoasã !
Purtãtor de cuvânt

 Comisar sef de poliþie,
Pera Valeriu

30 dintre cei mai tineri
programatori din România s-au
reunit la Palatul Victoria, pentru a
arãta tuturor cã tehnologia poate
fi integratã într-un mod distractiv
în vieþile tuturor, inclusiv în actul
de guvernare.
   Evenimentul organizat în cadrul
Sãptãmânii Guvernãrii Deschise,
promoveazã apropierea tinerei
generaþii de noile tehnologii,
inovarea continuã ºi utilizarea
acestora pe scarã largã în societate.
   La evenimentul “Hour of Code”
au participat Violeta Alexandru,
ministrul pentru Consultare
Publicã ºi Dialog Civic, Adrian
Curaj, ministrul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice ºi Marius
Bostan, ministrul Comunicaþiilor ºi
pentru Societatea Informaþionalã ºi
Radu Puchiu, secretar de stat în
Cancelaria Primului-Ministru.
   “Vreau ºtiinþã ºi informaticã în
toate ºcolile pentru a da o ºansã
suplimentarã copiilor noºtri,
beautiful minds! Mi-a plãcut mult
rãspunsul unui micuþ programator:
‘Programez pentru cã dacã nu am

Trei miniºtri, alãturi de tineri programatori, în cadrul
Sãptãmânii Guvernãrii Deschise

programa noi, am fi programaþi de
alþii’,” a declarat Adrian Curaj,
ministrul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice.
   De asemenea, Marius Bostan,
ministrul Comunicaþiilor ºi pentru
Societatea Informaþionalã, a transmis
tinerilor programatori: “Avem ºanse
cã avem în þarã iniþiative minunate ca
aceasta ºi avem profesori inimoºi
care contribuie la educaþia hi-tech a
copiilor. E un apel ºi spre companii
ºi organizaþii sã sprijine proiecte
de acest tip”.

   “Sunt impresionatã sã vãd cât de
curioºi sunteþi, dragi copii, având ºi
eu acasã o fetiþã micuþã, dar foarte
curioasã. Curiozitatea te face mai
deºtept, mai câºtigat în informaþia
dobânditã ºi tot astfel îi încurajez ºi
eu pe pãrinþii voºtri sã fie curioºi cu
privire la felul în care este condus
oraºul sau cum este condusã þara”,
le-a spus tinerilor programatori
Violeta Alexandru, ministrul pentru
Consultare Publicã ºi Dialog Civic,
care conduce, în Guvern, o echipã
care promoveazã transparenþa

instituþiilor ºi accesul la informaþii
de interes public.
    Evenimentul organizat este
primul din seria ce se va desfãºura
în perioada 5-11 martie, dedicatã
transparenþei ºi folosirii tehnologiei
pentru creºterea participãrii
publicului la actul de guvernare.
Aceste evenimente sunt reunite
sub denumirea “Sãptãmâna
Guvernãrii Deschise”.
   Puteþi afla mai multe detalii pe
http://ogp.gov.ro.

Biroul de presã
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ªedinþa de lucru a Comitetului Consultativ
de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice, ce a avut loc miercuri 9 martie a.c.,
la sediul Prefecturii mehedinþene, a avut ca temã
de discuþie prezentarea de cãtre reprezentanþii
Casei Judeþene de Pensii „a modului de
asigurare a biletelor de tratament ºi odihnã,
destinate persoanelor vârstnice, în anul 2016".
   Persoanele care pot beneficia de tratament
balnear sunt: pensionarii sistemului public de
pensii; asiguraþii sistemului public de pensii;

beneficiarii  prevederilor unor legi speciale, care reglementeazã dreptul
la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.
   „Solicitanþii îndreptãþiþi sã beneficieze de bilete de tratament balnear,
depun cererile la Casa Judeþeanã de Pensii, iar biletele se acordã individual,
în cursul unui an calendaristic (unei persoane i se poate acorda un singur
bilet de tratament) ºi pot beneficia de aceste bilete persoanele care dovedesc
existenþa unei afecþiuni medicale care sã necesite tratament balnear, în
conformitate cu prevederile legale. Biletele de tratament se pot acorda în
limita numãrului locurilor de tratament balnear, finanþat din bugetul
asigurãrilor sociale de stat ºi aprobat prin hotãrâre a guvernului”, a precizat
subprefectul judeþului Mehedinþi, domnul Andrei Stãniºoarã.

Pensionarii beneficiazã de bilete
pentru tratament balnear ºi în 2016

În luna februarie a.c., la Editura PIM  Iaºi, a vãzut lumina tiparului
cartea “EPIGRAME” a jurnalistului, poetului ºi epigramistului strehãian,
VASILE  VULPAªU.
   Cartea are o prefaþã semnatã de scriitorul ºi maestrul epigramist VASILE
LARCO, din Iaºi, membru al USR ºi UER.
   VASILE VULPAªU se dovedeºte a fi un aprig luptãtor pe tãrâmul literelor,
având în vedere cã este a ºaptea carte a sa, fiind ºi unul din fondatorii
revistei “Arcade” (2002) ºi fondatorul revistei “Epigrama de Strehaia”,
care a intrat în circuitul naþional, începând cu luna ianuarie 2016.
   Femeia ºi politicienii sunt în atenþia sa, spre exemplu:

O NOUÃ CARTE A
JURNALISTULUI, POETULUI ªI
EPIGRAMISTULUI  STREHÃIAN,

VASILE VULPAªU

Blondele în atenþia
parlamentarilor

Dup-un studiu mai recent,
Fãrã nici-o barierã,
S-a aflat cã-n parlament
Blonda face… carierã!

Eu am ales

De vinuri, droguri ºi cafea
Eu n-am ºtiut în viaþa mea,
Cât despre dame ce sã spun?
Cã nu renunþ la ce e bun!

Nedumerire

Pe la femei eu am tot fost
ªi firul vieþii vreau sã-l torc,
Dar cum îmi fac din viaþã-un rost
Mai toate vor sã mã întorc!

Unuia care-mi vrea scaunul

Scaunul îmi vrea ºi pace,
Cu tupeu ºi îngâmfare,
Cred cã-i place sã se joace…
Ce pãcat cã minte n-are!
   În carte veþi gãsi mici perle ale
epigramei, pentru toate gusturile.

Monica Popescu

În cursul zilei de 7 martie a.c.,
a avut loc o întâlnire între
reprezentanþii CEZ Distrbuþie, cei ai
Primãriei Municipiului Drobeta Turnu
Severin, precum ºi cei ai investitorului
interesat de construirea unei centrale
electrice de termoficare ºi ai
proiectanþilor. Aceastã întâlnire a vizat
identificarea unor soluþii pentru
crearea condiþiilor tehnice necesare
pentru construirea unei centrale
electrice în cogenerare care sã
deserveascã municipalitatea.
   Pe terenul care este dedicat
construirii acestei centrale au fost
identificate douã cabluri electrice
subterane de medie tensiune. În
aceastã fazã a proiectului,
continuarea lucrãrilor la centralã nu
este condiþionatã de devierea acestor
cabluri ºi se poate derula în condiþii
normale de lucru. CEZ Distribuþie ºi-

 CEZ Distribuþie informeazã:
a manifestat deja deschiderea
pentru agreerea unei soluþii tehnice
legale, agreate de toate pãrtile
implicate, în beneficiul comunitãþii
locale. Pânã la terminarea fazei
actuale, operatorul de distribuþie, cu
sprijinul investitorului ºi al
autoritãþilor locale, va realiza toate
demersurile necesare pentru
implementarea acestei soluþii.
   Astfel, în cadrul discuþiilor s-a
agreat ca pânã la finalul acestei
sãptãmâni toate pãrþile implicate sã
finalizeze documentaþiile interne
astfel încât la urmãtoarea întalnire
comunã sã se poatã stabili paºii
concreþi pentru demararea
lucrãrilor de deviere a liniilor
electrice subterane ºi mai departe
a construirii centralei.

Departamentul Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing CEZ România

ªi da, vom fi rãutãcioºi
pentru cã multe dintre drumurile
superbe ale patriei sunt într-o stare
proastã. Cei care doresc sã
participe la concursul organizat de
CNADNR pot arunca un ochi peste
condiþiile impuse.
- Fotografiile se trimit pe adresa:
presa@andnet.ro (în mail se vor
specifica toate amãnuntele
necesare, cum ar fi  numele
participantului, numele fotografiei,
dupã caz, dacã are o poveste în
spate anume, locaþie, etc). Apoi
fotografiile se posteazã de cãtre

CNADNR are umor. Umor negru

administratorul paginii de facebook
a CNADNR cu hastag-urile#cnadnr
#concursdefotografie. (Compania
Naþionala de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România).

Ca orice concurs care se respectã,
existã ºi premii interesante.
Conform CNADNR vor fi acordate
12 premii lunare, un premiu de
populariate ºi premiul cel mare.
Premiul lunar ºi premiul de
popularitate constã în cazare 2 nopþi
(un weekend) la una dintre locaþiile
asigurate de CNADNR, iar premiul
cel mare este un aparat foto.

Probabil cã o sã ne criticaþi pentru ce vom scrie în rândurile de mai
jos, însã noi ne-am amuzat puþin pe aceastã temã. CNADNR a lansat
un concurs de fotografie. Pânã acum nimic special, însã Compania

Naþionalã vrea poze despre drumurile din România.Autor: Auto Bild

 O. M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Bâlbâiala autoritãþilor
române, aºa-zis tehnocrate, în
problema misteriosului virus care a
curmat vieþile câtorva suflete
nevinovate de nou-nãscuþi, vãd cã nu
s-a terminat. Între timp, judeþul – focar
al „misteriosului virus”, Argeº, se
confruntã – zic agenþiile de presã –
cu iminenþa izbucnirii unei epidemii
de... râie. Asta ne mai lipsea! Ba nu,
sã nu zicem vorbã mare, ar mai fi
invazia pãduchilor, ca sã ne
reîntoarcem, în plin secol XXI, la
preistoria civilizaþiei.  Fereascã
Dumnezeu! În vremea asta, tupeul
„tehnocraþilor” lui peºte împuþit nu
cunoaºte limite. Parlamentul  îi
cheamã la audieri, într-o problemã
sau alta, dar pe ei în trei litere-i doare,
dacã mã înþelegeþi ce vreau sã spun.
Iar când, într-un târziu, catadicsesc
sã-ºi plimbe trecãtorul trup prin
Parlament, ºmecheriþele ºi ºmecheriþii
ãºtia privesc pe toatã lumea de sus,
de parcã ar fi pe punctul de a împãrþi
favoruri. Cã doar nu degeaba  au dus
dumnealor geanta sau au lustruit
posteriorul cine ºtie cãrui grangur
mâncãtor de varzã de Bruxelles.
   * Pe  locul unde cicã se va construi
noua termocentralã a oraºului
Drobeta Turnu Severin se lucreazã, de
mai bine de o lunã, la nivelarea
terenului. Subiect tocmai bun, în lipsã
de altceva, pentru scenetele de sezon
ale Irefutabilului. Evident, lucrãrile de
nivelare a terenului se desfãºoarã la
cei mai înalþi parametri de calitate, pãi
se poate altfel?! Nu tu o cutã, nu tu o
gropºoarã sã dea-n ea vreun

La ciocul mâncãtorilor de varzã de Bruxelles...
prostãlãu de asistent de bãgãtor de
seamã, nu tu nimic, doarã
supervizeazã totul  Priceputul
Pricepuþilor de pe gogoloiul ãsta
terestru. Cicã toatã treaba asta va fi
gãtatã în mai, anul acesta. O fi, nu
zicem nu. Mai ales cã, prin iunie, vine
marea încercare electoralã, de la care
Irepresibilul are aºteptãri deosebite.
ªi în timpul cãreia dumnealui va fi
nevoit sã gãseascã argumente ceva
mai convingãtoare decât o carte
poºtalã pentru a-i seduce încã o datã
pe „iubiþii  severineni” . Dar dacã
socoteala de acasã, subminatã,
inevitabil, de atâtea ºi atâtea
probleme... minore (ca sã nu le zic
mãrunte, de-a dreptul!) nu se va
potrivi – scuzaþi termenul! – cu

socoteala cea mare din târg? Ei?
   * Profesorul Dan Trancotã,  prezent,
luni searã, la GALAXY TV, în cadrul
emisiunii „Tribuna Societãþii Civile”,
a spus despre oraºul al cãrui primar
vrea sã devinã (Vânju Mare) cã aratã,
în aceastã perioadã, ca dupã rãzboi.
Argumentul cã se implementeazã
proiectul, finanþat cu fonduri

europene, al  reþelei de apã-canal nu
stã în picioare, zice Dan Trancotã,
strãzile oraºului sunt pline de gropi
ºi nu e o zi de la Dumnezeu sã nu
cadã o maºinã- douã în ele. Vinovate
de aceastã situaþie ar fi aceleaºi
persoane care au orchestrat eliminarea
profesorului vânjean din Consiliul
Local, în urmã cu patru ani (trio-ul
Ruginã- Georgescu- Mijaiche),
împotriva cãrora a avut, recent, câºtig
de cauzã, definitiv ºi irevocabil, în
Justiþie. Cui au folosit, în fond, aceºti
patru ani de confruntãri ºi procese, cui
a folosit faptul cã un consilier de
calitatea, experienþa  ºi prestigiul
profesorului Dan Trancotã, ales de
peste o mie de cetãþeni, a fost þinut, în
tot acest timp, departe de actele

decizionale esenþiale pentru
comunitatea în care trãieºte?
   * Mare tãmbãlãu mare, în zona
fanilor ºi fanelor „binomului”, dupã
ce un fost ºef de Secret Services
american  pentru Europa de Est ( al
cãrui nume efectiv îmi scapã ºi nu am
niciun chef sã fac acum sãpãturi în
acest sens) a pus serios la îndoialã

prestaþia duduii Laura Codruþa
Kovesi în fruntea DNA, considerând
cã foarte multe dosare nu urmãresc
decât niºte þinte politice, sub
pretextul luptei împotriva corupþiei.
Cu alte cuvinte, duduia Kovesi nu
umblã în mânã doar cu dreptatea, ci
ºi, vorba  regretatului scriitor român
Eugen Barbu, cu mega, cu patrafirul,
cu boul bãlþii. Treaba asta s-a
consumat în cadrul unui interviu pe
care respectivul fost oficial al
serviciilor secrete americane l-a
acordat, auziþi ºi dumneavoastrã, lui
Robert Turcescu, ºtiþi, ãla care când
era, când nu era colonel al unor
servicii secrete româneºti. Vã daþi
seama? Kovesi, favorita  sutã la sutã
a americanilor, pusã la colþ tocmai
de unul de-al acestora? Circul care
s-a iscat în mediile româneºti dupã
acest, aproape confidenþial, interviu
se anunþã imens. Nici nu vreau sã mã
gândesc acum ce va ieºi de aici.
Acum îmi place sã-mi imaginez doar
lucrurile cele mai absurde, mai
incredibile cu putinþã. Nici nu vreau
sã descriu chiar tot ceea ce-mi
trece prin minte.
   * Mã gândesc doar cã tot ceea
ce s-a întâmplat recent în viaþa
publicã româneascã va reuºi sã
trezeascã din letargie conºtiinþele
încã viabile  ale acestui popor. Nu
sunt deloc patetic. Atâta doar cã
pândesc astfel de momente, pentru
cã, asta e, nimic altceva nu cred cã
ne mai poate trezi. Nu ºtiu, nu ºtiu
deloc în ce mãsurã noi, românii,
ne mai aparþinem.
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Gabriela Dobrotã,
un candidat redutabil

   Deºi nu este susþinutã de un partid
prea puternic, Gabriela Dobrotã,
candidatul Miºcãrii Populare
Mehedinþi pentru funcþia de primar
al municipiului Drobeta Turnu
Severin, s-a miºcat foarte bine în
ultima perioadã. Gabriela Dobrotã ºi-
a luat în serios rolul de candidat,
anunþându-se nu doar un candidat
redutabil, ci ºi unul care are un
program realist ºi o viziune coerentã
în ceea ce priveºte administraþia
publicã localã. Cel puþin în ultimele
sãptãmâni Gabriela Dobrotã a fost tot
mai prezentã printre severineni, pe
strãzi, la diferite întâlniri, dar ºi în
spaþiul media local. Ea a încercat ºi
chiar a reuºit sã se facã mult mai
cunoscutã, sã discute cu cât mai mulþi
cetãþeni, dar ºi sã comunice foarte
mult ºi bine. Atitudinea pe care a
adoptat-o doamna Gabriela Dobrotã
este una extrem de utilã, mai ales
pentru un candidat care nu are o
susþinere politicã prea mare. Din acest
punct de vedere, Gabriela Dobrotã a
recuperat foarte mult din decalajul faþã
de principalii contracandidaþi, dar, în
acelaºi timp, ºi-a ºi creat propriul
profil de candidat, unul care încet-
încet prinde la cetãþeni.
   Gabriela Dobrotã va fi un candidat
puternic, dar mai ales unul care aduce
cu siguranþã multe procente partidului
din partea cãruia candideazã. În aceste
condiþii Miºcarea Popularã Mehedinþi
poate spera sã obþinã un numãr
rezonabil de consilieri municipali

Candidaþi de primar care pot trage partidele dupã ei

 Mircea Popescu

Alegerile locale din acest an constituie, cel puþin în municipiul Drobeta Turnu Severin, o mare mizã politicã
pentru partidele politice angrenate în bãtãlia electoralã. Fotoliul de primar al Severinului pare mai disputat ca
niciodatã, în primul rând datoritã faptului cã existã partide sensibil egale ca forþe politice. Însã bãtãlia pentru
aceastã funcþie mai are ºi un alt scop politic, acela de a obþine un numãr cât mai mare de voturi astfel încât

partidele sã acceadã în structura administraþiei publice locale. Numele candidatului pentru funcþia de primar,
modul în care se implicã în campania electoralã, poate aduce mult mai multe voturi pentru consilierii locali.

Din acest punct de vedere existã douã partide în municipiul Drobeta Turnu Severin care pot aduce un numãr
important de voturi pentru consilierii locali: Miºcarea Popularã Mehedinþi ºi ALDE Mehedinþi.

severineni în primul rând datoritã
prestanþei doamnei Gabriela
Dobrotã din postura de candidat
la funcþia de primar.

Romulus Vâlcu, cea mai bunã
variantã pentru ALDE Mehedinþi

   Chiar dacã nu ºi-a anunþat oficial
candidatul pentru funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin,
pentru ALDE Mehedinþi Romulus
Vâlcu rãmâne cea mai bunã variantã
de candidat. De altfel, Romulus Vâlcu
s-a înscris în competiþia internã din
partid pentru aceastã funcþie ºi are toate
ºansele sã fie nominalizat.
   Fost viceprimar al municipiului
Drobeta Turnu Severin ºi actual consilier
local, Romulus Vâlcu a acumuluat

suficientã experienþã administrativã,
astfel încât sã vinã cu propriul program
în campania electoralã. Fãrã discuþii,
Romulus Vâlcu este un candidat care
poate sã aducã multe voturi listei de
consilieri municipali a ALDE Drobeta
Turnu Severin, pentru cã, indiferent
dacã va candida sau nu pentru funcþia
de primar, în mod sigur se va regãsi
pe lista de consilieri municipali a
acestei alianþe. În felul acesta, ALDE
Drobeta Turnu Severin are mari ºanse
sã intre cu câþiva consilieri în noua
configuraþie a Consiliului Local
Drobeta Turnu Severin.

Dumitru Tudor, o soluþie de moment

   La polul opus se aflã Partidul
Naþional Democrat Mehedinþi (PND),
formaþiunea condusã în judeþ de
fostul pedelist Adrian Cican. Pentru

Primãria municipiului Drobeta Turnu
Severin PND l-a propus pe Dumitru
Tudor. Numirea acestuia este fãrã
discuþie o soluþie de moment, întrucât
partidul avea nevoie de un candidat
datã fiind perioada scurtã în care
trebuie stabiliþi candidaþii. Este greu
de crezut cã domnul Dumitru Tudor
poate produce vreo surprizã sau poate
aduce voturi în plus listei de
consilieri municipali ai PND. Prin
nominalizarea sa drept candidat al
PND Mehedinþi pentru Primãria
Severin s-a dorit de fapt sã se
rãspundã la douã necesitãþi: pe de-o
parte, dorinþa PND Mehedinþi de a
avea un candidat pentru Primãria
Severin, iar, pe de altã parte, dorinþa
domnului Dumitru Tudor de a
candida pentru o funcþie publicã
aleasã.

 Urmare din pag. 2

Jandarmii  ºi specialiºtii...
Jandarmii le-au prezentat elevilor teme ºi

mãsuri preventive referitoare la formele violenþei, cauzele generatoare ale
acesteia, efectele pe termen scurt, mediu ºi lung asupra personalitãþii elevului.
   De asemenea, jandarmii  au oferit elevilor informaþii care îi pot ajuta sã
previnã ºi sã descurajeze  comportamentele violente, discriminatorii ºi
infracþionale ºi sã respecte  normele de conduitã civicã. Reprezentanþii
C.P.E.C.A Mehedinþi, au purtat discuþii cu elevii în vederea informãrii, educãrii
ºi conºtientizãrii acestora cu privire la efectele ºi consecinþele consumului de
tutun, alcool ºi droguri, fiind distribuite  ºi pliante informative despre consumul
substanþelor interzise, precum ºi factori de risc ºi de protecþie împotriva lor.

Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi
Compartimentul   INFORMARE  RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL
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Nu este o noutate faptul cã
din director al Institutului Naþional
pentru Studierea Holocaustului în

România – „Elie Wiesel”, Alexandru
Florian, fiul lui Radu Florian („unul
dintre cei mai odioºi propagandiºti
ai comunismului Stalinist” – ziarul
Cotidianul), el însuºi politruc-
propagandist înainte de 1989, a fost
ridicat la gradul de „Comisar al
poporului” (nu al Poporului Român),
devenind cãlãul unor exponenþi de
necontestat ai spiritualitãþii

Victimele comisarului!
româneºti, precum Mircea Eliade,
Emil Cioran, Constantin Noica,
Mircea Vulcãnescu, Petre Þuþea,
Valeriu Gafencu, Ion ªiugariu…,
recent, Horia Vintilã, dar nu, ultimul.
Comisarul Florian s-a întrecut pe
sine, cenzurînd expoziþia cu martiri
a artistei Silvia Radu de pe simezele
sui generis ale Universitãþii
Politehnice Bucureºti. Patru portrete,
întruchipîndu-i pe Mircea
Vulcãnescu, Radu Gyr, Valeriu
Gafencu ºi Costache Opriºan, au
fost eliminate din „Grãdina cu
Îngeri”, semn cã legislaþia
româneascã este la discreþia unor
dictatori strãini de interesele ºi
valorile Neamului Românesc.
   Acest institut care trãieºte pe banii
noºtri (n-a venit cu bani în ghiozdan
de „acasã”) are rol de cercetare, nu
de decizie! N-are voie sã hotãrascã
cine rãmîne ºi cine pleacã din
capitolul personalitãþi ale Istoriei
Poporului Român, dar i se permite.
Comisarul a pus puºca la ochi ºi a
tras din nou! „Victimã este ºi
magazinul online „Legende Vii”,
cãruia i s-a cerut retragerea de la
vînzare a tricourilor cu portretele a trei
personalitãþi: Mircea Vulcãnescu,
Radu Gyr ºi Pãrintele Gheorghe
Calciu. Active news scrie cã „tot la
somaþia I.N.S.H.R.-E.W. se va renunþa
la sloganul „Ne vom întoarce într-o
zi”, considerat instigator.” Rãspunzînd
somaþiei aceluiaºi I.N.S.H.R.-E.W.,
recent, consiliul local din Segarcea a
retras titlul de cetãþean de onoare
conferit lui Horia Vintilã. În 2015,

Consiliul Local din Târgu Ocna a luat
o decizie similarã în cazul lui Valeriu
Gafencu, „Sfântul Închisorilor”.

Pîinea, pentru copii noºtri, sarea,
pentru cei care ne doresc pierea!

   Avem o cazarmã de lachei în fotolii
bine plãtite, servind interesele
strãinilor, nu pe ale noastre. În treacãt,
amintesc ºi de neconstituþionala
„Lege a defãimãrii”, trimisã înapoi,
la comisiile Parlamentului. Cenzurã
pe toate cãile! Nu mi-e drag nici Putin,
Nici Orban al Ungariei, dar mi-aº dori
un patriot ca ei în fruntea statului
român, care sã dea afarã veneticii
primiþi cu pîine ºi sare în curtea
noastrã, ca, mai apoi, sã-i gãsim
aºezaþi la masa ºi în patul nostru,
dupã ce ne-au confiscat cheia de la
casã. Prea multã toleranþã! Sã
pãstrãm pîinea pentru copiii noºtri
ºi sarea pentru ochii veneticilor rãu-
voitori cu Neamul Românesc, a cãrui
pieire o doresc! Ce au de spus
premierul Cioloº ºi preºedintele
Iohannis cu privire la incalificabila ºi
condamnabila cenzurã, cu atît mai
mult cu cît I.N.S.H.R.-E.W., – vînãtor
al sfinþilor noºtri intelectuali - dotat
cu arme de cãtre statul român, este
direct subordonat Secretariatului
General al Guvernului?

Hîrtiuþa de la bilanþul D.N.A.

   Ce-ar putea spune Preºedintele,
mai ales cã a fost desemnat „Omul
politic al anului” la Gala „Premiile
Nine O’Clock 25 de ani”, un cotidian
românesc de limbã englezã! Premiu
acordat, probabil, pentru banii
adunaþi în conturi din „meditaþii”, nu
din chiria încasatã ilegal pe un al
doilea imobil pierdut în instanþã prin
sentinþa definitivã a Justiþiei române,
ºi pentru modul în care a scãpat de
Ponta, confiscînd manifestaþiile de
stradã din noiembrie 2015. Ca sã fim
convinºi cã ºi-a meritat premiul,
haideþi sã ne desfãtãm cu niºte fraze
din discursul rostit la bilanþul D.N.A.!
ªeful statului a citit, ca de obicei, de
pe hîrtiuþã, cã „ar fi nevoie de eforturi
susþinute pentru recuperarea
prejudiciilor [...] comise de persoane
pentru care s-a stabilit vinovãþia prin

decizie judecãtoreascã definitivã. Nu
putem permite ca persoane care s-au
îmbogãþit prin încãlcarea legii penale
sã se bucure în continuare de
respectivele foloase necuvenite
[...].Trebuie operaþionalizate instituþiile
cu atribuþii, care sã recupereze
prejudiciile”.
   Dacã în viziunea sa este inadmisibil
ca persoanele îmbogãþite prin
corupþie sã se bucure de bunurile
cîºtigate ilegal, atunci ce face A.N.A.F.
cu imobilul pierdut în instanþã de
Preºedinte, ºi cu chiria încasatã? Nu-
i aºa cã vor fi recuperaþi cei 640.000
de euro încasaþi ilegal din chirie?

Trebuia executat silit înaintea
Antenelor!

   Românii se întreabã de ce instituþiile
responsabile nu pun în miºcare
executarea hotãrîrii definitive a Curþii
de Apel Braºov din 12 noiembrie
2015, prin care s-a dispus ca imobilul
deþinut ilegal, în Sibiu, sã-i fie
confiscat ºi sã treacã în proprietatea
statului, în plus, sã fie recuperate de
la „beneficiarul” de rea credinþã, în
speþã, Preºedintele, uriaºele sume din
chiriile încasate. Lucru, solicitat ºi de
fostul europarlamentar ºi fost ºef
A.N.A.F. Sebastian Bodu. Dacã
A.N.A.F. acþioneazã legal ºi imparþial,
Preºedintele trebuia executat silit
înaintea Antenelor! Vedem cu toþii care
a fost sursa din conturile preºedintelui
Iohannis! Nu meditaþiile, precum a
declarat în campanie, jignind
profesorii oneºti!
   Pentru ca românii sã aibã satisfacþie
completã, în martie vor ajunge în
România primii refugiaþi din cota de
2362, acceptatã cu obedienþã de
Iohannis ºi Cioloº din partea lui Frau
Merkel – proprietarul Europei.
   Toate bune nu-i aºa? Avem un
preºedinte premiat ca „omul politic al
anului”, dar premiul ar trebui înapoiat
emitentului din cauza erorii! Sînteþi
Preºedintele României, domnule
Iohannis! Prin Constituþie, apolitic, cît
deþineþi aceastã funcþie! De peste un
sfert de veac sînt forþate graniþele
Constituþiei ºi cele ale moralitãþii!

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Iar au apãrut bãieþii deºtepþi
de la FMI sã ne explice ce sã mai
vindem, ce deficit sã avem, ce
investiþii sã facem, cât salam sã avem
în frigider, de ce companii publice
sã scãpãm ºi sã le privatizãm când
trebuie ºi sã ajungã la cine trebuie.
Poate chiar la niºte companii de stat
din statele mai dezvoltate, pentru cã
aºa a fost modelul ultimilor ani, cel
puþin în þara noastrã. Sigur cã
sintagma „þara noastrã” nu îºi mai
are sensul în România. Este mai
mult „þara lor”, decât a noastrã. Nici
mãcar veceuri nu mai avem voie sã
producem fãrã un acord cu FMI.
Poate la un moment dat va trebui sã
aflãm de la FMI cã am depãºit
kilometrajul anual la hârtia igienicã
folositã ºi va trebui sã reducem
producþia. Ori de rahat ori de hârtie
igienicã. La fel s-ar putea aplica
politicile ºi directivele Fondului
Monetar Internaþional ºi la
consumul de apã, la practicarea
yoga, la consumul de biscuiþi cu
ceai de cãtre pensionari. Poate ºi
cardiacii va trebui sã îºi ia
tratamentul o zi da, o zi ba. La fel ºi
diabeticii. Poate ºi operaþiile pe
colon sau pe coloanã vor putea fi
executate doar pe jumãtate pentru a
reduce din deficitul de la Casa de
Asigurãri de Sãnãtate. Elevii vor
merge doar la jumãtate din ore
pentru a face economie la hârtie ºi
la energie electricã. Este foarte bun
Fondul Monetar Internaþional.
Seamãnã cu un fel de PCR, dar cu
sediul în Occident. Numai pe vremea
PCR aveam indicaþii ºi directive ºi

 ªtefan Bãeºiu

Iar ne spune FMI cât rahat sã producem
obligaþii ºi restricþii ºi impuneri ºi
decizii. Nu aveam voie la prea multe
drepturi, dar avea o serie de obligaþii
sau drepturile, dacã le aveam erau
mai mult pe hârtie, decât în
realitate. Sigur cã existã o
diferenþã între FMI ºi un regim
dictatorial represiv. Adicã
lipsesc torþionarii. Nu ne
mutileazã fizic, dar o fac
sufleteºte, prin desele strângeri
de curea pe care le impun.
Sãrãcia din comunism era parcã
mai linã ºi mai uºor de îndurat.
Mãcar atunci nu vedeai atâtea
pe rafturi pline ºi foamea trecea
mai uºor când era toatã lumea
solidarã. Stomac lângã stomac.
Tacâmuri lângã tacâmuri. De pui.
Uneori le cumpãra lumea ºi pe alea,
deºi erau niºte oase rãsfirate printr-
un fund murdar de vitrinã. Mai erau
ºi celebrii creveþi din Asia. Erau foarte
buni la vremea respectivã. Þineau loc
ºi de mâncare ºi de orice. Cine îºi
mai permite acum creveþi este tare.
Pânã la urmã cine naiba cumpãra
creveþii din comunism? Poate cã îi
luam gratis de la vietnamezi, ca
supliment la vreun contract cu bulion
sau armament. Armament sau bulion,
mãcar se fãcea ceva.
   Recent a apãrut un sondaj de opinie
conform cãruia, evident, Ceauºescu
este cel mai apreciat politician al
ultimilor 30 de ani, în România. Dacã
bãieþii aceºtia deºtepþi din democraþie
au reuºit sã îl transforme pe
exponentul unui regim torþionar
dictatorial ºi criminal în cel mai iubit
politician, înseamnã cã eºecul

democraþiei este total. Ideea era sã
trãim cât mai mulþi bine nu cât mai
puþini. Democraþia aceasta seamãnã
pe undeva cu socialism-comunismul

românesc. Sigur, eliminând partea
represivã, anumite libertãþi. Adicã e
important cã suntem liberi, dar tot nu
ne permitem sã mâncãm. Acum
avem ce, dar nu avem bani, atunci
aveam bani, dar nu aveam ce. Aveam
bani este tot o chestie relativã, pentru
cã dacã nu erau prea multe de
cumpãrat senzaþia era cã aveai ºi ceva
bani prin buzunare.
   S-a trãit rãu în þara noastrã, se
trãieºte rãu ºi se va trãi rãu. Nu a avut
nimeni curajul sã îi trimitã la plimbare
pe femeiºti, pe bancherii mondiali
sau pe bãieþii deºtepþi de la UE, din
SUA sau din alte locuri. Adicã, vin
bãieþii de la FMI îi mai trimiþi ºi la

plimbare, dacã ai biluþe sau ai vreun
plan. Sã fii ºi tu stãpân pe rahatul tãu.
Sau dacã ai nevoie de banii ºi de
ratingul lor atunci mai baþi ºi cu

pumnul în masã, te mai scobeºti în
nas, apoi în fund ºi nu invers. Te faci
un pic de grec ºi mai fentezi bunul
simþ. Treci pânã la urmã ºi peste crizã,
mai bagi mâna pânã la cot într-un
buget, mai renunþi la al 15-lea salariu
ºi parcã e alta viaþa, decât român umil,
mereu cu capul plecat ºi gata sã ºi-o
privatizeze ºi pe mama, dacã aºa îi
spune FMI: Mama e sfântã, boilor, e
ca patria. Dar termenii aceºtia vin de
undeva din comunism. Ne vine greaþã
când îi auzim. Reauzim. Mergem cu
FMI înainte. Suntem la mâna FMI.
FMI a dat FMI a luat. Sau Domnul,
dacã nu cumva am renunþat ºi la el.
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 DR TR

Chiar aºa s-a ajuns sã se
devocalizeze numele oraºului
nostru, ºi parcã îl citim cu zãbale
în gurã. Cei ce se grãbesc otova le
este peste mânã sã scrie trei nume
întregi, dar dacã Turnu s-a putut
reduce la Tr, ( vezi ºi Tr. Mãgurele),
provenind din vocabula turn,
precum târg pentru Tg. Jiu, Tg.
Mureº etc), Drobeta nu se poate
abrevia în ruptul capului (poate
doar al unora!). Dr. este valabil
numai la titlul de doctor, poate cã
Severinul ºi-a luat doctoratul, oho,
ºi nu ºtim noi în ce, dat de
oficialitãþile sale, dupã cum citim
în acte, antete, pe firme, pe
ºtampile, pe garduri ºi chiar pe
coºurile de gunoi: Dr. Tr. Severin
      Când s-a înfiinþat oraºul în
1833, ctitorii l-au numit Noul Oraº
Severinul, apoi l-au grafiat oficial
Turnu- Severin. Turnu era un nume
plãcut, am aflat cã sãtenii spuneau
„mergem la Turn, la oraº”. Mai
târziu, prin 1972, s-a adãugat
anticul Drobeta, când oraºul a fost
declarat din nou municipiu, într-un
context protocronist (vezi ºi
Napoca, statuile lui Decebal) când
regimul politic se lãuda cu trecutul
cât mai îndepãrtat ºi cu viitorul...
cât mai apropiat – dupã cum suna
ºi sloganul partidului: Trãiascã
comunismul- viitorul de aur al
omenirii (sublinierea aparþine
absurdului). Ajungi sã lauzi
trecutul ºi sã crezi cã trãieºti viitorul
numai când prezentul îþi scapã.
       În fine, Drobeta e un nume
sonor, a prins mai bine decât
Napoca  nu auzi pe nimeni spunând

„merg la Cluj Napoca”. Pe când noi,
drobetanii, drobetarii suntem mai
folclorici, ni s-au dedicat ºi versuri:
”La Drobeta, la Drobeta/ Unde mi-
au furat poºeta” Unora, totuºi, nu
le place apelativul antic, deºi acesta
are o sorginte de esenþã... tare,
dupã cum spun unii istorici: dru-
fonem celtic - înseamnã stejar,
simbol al puterii (druid-preot).
Celþii au dãinuit ºi aici pe malul
fluviului, alãturi de geþi ºi eleni care
„ monitorizau” Dunãrea (Istros) de
la Porþile de Fier la Pontul Euxin.
Aici la noi se aflau pãduri de stejar,
la construcþia Podului lui Traian s-
au folosit stejarii de pe 200 ha, deci
e posibil ca Drobeta sã fi fost
„Cetatea Stejarului”. Unii dacologi
susþin însã cã Drubeta ar fi provenit
din drub- despicãturã, dupã cum se
despicã Dunãrea în faþa Insulei
ªimian. E chiar cool sã spui cã
locuieºti într-o despicãturã!
   Drobeta însã a rãmas în memoria
veacurilor prin ceea ce devenise în
timpul ocupaþiei ºi administraþiei
romane. Castrul roman Drobeta a
fost prima cetate din piatrã ridicatã
în Dacia (103- 105) iar curând,
alãturi de castru, s-a dezvoltat un
oraº, în timpul împãratului Adrian
devenise municipiu (121) iar
Septimiu Sever îl ridicase la rangul
de colonia (195), ceea ce conferea
cetãþenilor urbei drepturi egale cu
ale celor de la Roma. Drobeta
devenise primul centru urban din
Oltenia ºi al treilea din Dacia, dupã
Sarmisegetusa ºi Apullum. Recurg
la istoria scrisã pentru a reaminti
un nume care de fapt nu a dispãrut,

zidit f iind în piatra
rãmânerii. Sã-l fi lãsat
„în pacea lui dintâi”
(cum zice poetul) Acum,
dacã tot am reaprins
tãciunii în vatrã, e bine
sã respectãm ºi numele
dintâi.
   Ne plac sau nu ne plac,
numele oficiale trebuie
respectate, ºi e de
neînþeles de ce tocmai
oficialitãþile nu le
respectã. Ne iubim oraºul
dar trebuie sã învãþãm ºi

cum sã-l iubim. Nu lezând trupul
numelui sãu ºi nici sã-l
bagatelizãm lipindu-l pe coºurile de
gunoi. De câþiva ani s-a instituit un
fel de tabloidizare gunoierã. Tot
oraºul e plin de coºuri de gunoi pe
care stã scris: Primãria Dr. Tr.
Severin. Deunãzi au fost aºezate
opt  asemenea coºuri chiar în faþa
Palatului Culturii, vizavi la fântânã
aflându-se  deja alte 13! Severinul,

în zonele sale centrale, clasice, a
fost ºi este un oraº curat, foarte
puþini sunt cei care aruncã pe strãzi,
ºi oricâte coºuri ar fi, aceºtia
aruncã mai... pidosnic. Un edil
normal ºi educat ar înþelege cã,
totuºi, omul nu aruncã unde e
curat-oglindã, aruncã acolo unde
vede tot gunoaie. Ia vedeþi,
domnule primar, cã la intrarea în
Primãrie sunt postate numai douã
coºuri... De nenumãrat sunt în
josul Parcului Central ºi pe aleile
sale, unde nici nu mai  purcedem
vãzând bãncile de curând vopsite
în negru, brrr! Eu nu-i mai înþeleg
pe edilii severineni, nu ºtiu ce-o fi
în cãpãþânile lor ºi în sufletele lor!
   Ce-ar fi ca Prefectura sã dea o
dispoziþie scrisã cãtre toate
instituþiile, firmele etc, prin care sã
se reglementeze respectarea
numelui oraºului în integralitatea
sa ºi în neîntinarea sa.
   Nomen est omen, spuneau latinii.

Ileana Roman
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Mucenicii sunt cinstiþi în a
noua zi a Babelor, pe 9 martie. În
ziua Sfinþilor 40 de Mucenici din
Sevastia, femeile, dupã ce ies de la
bisericã, dau de pomanã pentru
sufletul morþilor mucenici,
preparate specifice acestei zile.
Pentru cã sfinþii martirizaþi au fost
mai întâi aruncaþi în lac, mucenicii
din aluat se preparã, în Bãrãgan, ca
o fierturã. Din aluat se fac opturi
mici care se fierb ca pastele
fãinoase, într-un sirop.
   Mucenicii, fie ei fierþi sau copþi,
se dau de pomanã de sufletul
morþilor. În Moldova sau Banat,
colacii se coc în tavã, în formã de
opt sau de om, glazuraþi cu miere
sau cu sirop de zahãr iar în toatã
zona de sud se mãnâncã numai în
zeamã. „Astãzi, dintre toate
practicile strãvechi, mai persistã
obiceiul ca femeile sã coacã 40 de
figurine din aluat, numite
„sfinþisori“ sau „mucenici“,
reminiscenþe ale idolilor neolitici ai
fertilitãþii. „Sfinþisorii“ sunt fãcuþi
din aluat dospit ºi au forma
antropomorfã a cifrei opt, cifra
echilibrului cosmic. Ei pot fi copþi
în cuptor, ca în Moldova, ori fierþi
în sirop îndulcit, simbolizând lacul
în care au fost aruncaþi Sfinþii
Mucenici”, spun specialiºtii de
la Centrul Judeþean de Tradiþie
Ialomiþa.
   Vinul bãut se transformã în sânge
În aceastã zi, în tradiþia popularã,
bãrbaþii beau 44 de pahare cu vin.
Ritualul strãvechi de primãvarã este
nãscut din credinþa cã vinul bãut
se transformã în sânge ºi dã
bãrbaþilor putere de muncã pentru
întregul an ºi sã nu se lipeascã
bolile de ei. Picãturile rãmase din
vinul bãut de 9 martie erau risipite
de oamenii de la sate peste pomi
ºi vii, ca sã aibã recolte bogate.
   De unde provine însã diferenþa
dintre cei 40 de Mucenici ºi cele
44 de pahare cu vin? Dupã tradiþia
creºtinã, Sfinþii martiri au fost 40,
dupã cea geto-dacicã, au fost 44,
atâtea fiind ºi zilele dintre 9 martie
ºi 23 aprilie, când este sãrbãtorit
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Ziua Sfinþilor 40 de Mucenici din Sevastia
Acestei sãrbãtori
i se mai spune ºi
“Ziua celor fãrã
nume”, a tuturor
celor care nu-ºi
au prenumele
dintre sfinþi sau
Ziua bãrbaþilor.
   “În aceastã zi se
r e m e m o r e a z ã
uciderea celor 40
de mucenici care
trãiau pe vremea
î m p ã r a t u l u i
Licinius ºi care au
fost martirizaþi pentru cã au refuzat
sã renunþe la creºtinism”, spune
pãrintele Eugen Ramon Ilie,
proiereul Cãlãraºiului.
Simbolismul creºtin, reprezentat de
forma arhaicã În mai multe localitãþi
din Cãlãraºi, printre care Nicolae
Bãlcescu, Alexandru Odobescu,
Gãlãþui, Dichiseni ºi Unirea, se fac,
pentru memoria Sfinþilor, colãcei
din fãinã de grâu. Forma arhaicã
aduce în atenþie simbolismul
creºtin. La Cãlãraºi, mucenicii se
frãmântã din aluat nedospit, se
modeleazã ºi se fierb în apã. Când
sunt gata, zeama lor se îndulceºte
cu zahãr sau cu miere ºi se
adaugã nucã pisatã, coajã de
lâmâie ºi scorþiºoarã.
   „Indiferent de modalitatea de
preparare, important este ca sã se
facã cel puþin 40 de Sfinþi,
asemenea celor 40 de martiri din
Sevastia. Se dau de pomanã
copiilor ºi sãrmanilor, în credinþa
cã astfel va „rodi grâul“ ºi
oamenilor „le va merge bine în acel
an“, spune pãrintele Eugen Ramon
Ilie. Ofrandã în bucate Mucenicii pe
care îi gãtesc gospodinele sunt o
ofrandã adusã sacrificiului întru
credinþã a 40 de ostaºi creºtini. Se
mai numesc mãcinici, sfinþiºori sau
bradoºi în unele colþuri ale þãrii.
   În unele zone se preparã sub
forma unor colãcei copþi în cuptor,
în formã de opt sau de om, glazuraþi
cu miere sau cu sirop de zahãr.
 Legenda ogorului cu mazãre
   Conform unei vechi legende, de
ziua Sfinþilor 40 de Mucenici nu este

bine sã munceºti. Legenda spune
cã, în vremuri de demult, de ziua
Sfinþilor, un þãran semãna mazãre pe
ogor. Mucenicii l-au vãzut ºi i-au
cerut lui Dumnezeu sã-l
pedepseascã. Domnul a fost însã
îngãduitor ºi le-a cerut sã îl ierte, ba
chiar sã îi sporeascã fiecare dintre
ei recolta. Omul s-a bucurat mult
când s-a trezit cã are de 40 de ori
mai multã mazãre. În anul urmãtor,
lacom, ºi-a semãnat câmpul tot în
aceastã zi. Însã, de data aceasta,
sfinþii l-au pedepsit ºi i-au dat 40
de sãptãmâni de boalã.
Obiceiuri strãmoºeºti la români

   Sãrbãtoarea celor 40 de Sfinþi a
dat naºtere mai multor obiceiuri
frumoase creºtine, dar ºi
precreºtine, cãci ziua celor
patruzeci de mucenici este aproape
de data echinocþiului de primãvarã
(atunci când ziua este egalã cu
noaptea). Pentru ca sã fie
îmbelºugat anul agricol care a
început, þãranii au obiceiul sã
scoatã afarã plugul, peste care
aruncã un ou, semn al rodirii. În
multe sate ale þãrii se adunã în
mijlocul curþii gunoiul din ogradã
ºi din casã, i se dã foc, iar tinerii
sar peste el, ca sã fie feriþi de rele
ºi de boli tot anul. Cenuºa este pe
urmã presãratã în jurul copacilor
ºi în grãdinã.

Cei 40 de soldaþi creºtini
din lacul Sevastia

   Conform scrierilor teologice, cei
40 de mucenici erau soldaþi
creºtini, aflaþi în slujba împãratului
roman pãgân Licinius. Trei dintre

ei, Chirion, Candid ºi Domnos
erau foarte pricepuþi în studiul
Scripturilor. Aflând despre credinþa
lor, Agricolae, guvernatorul
Armeniei, i-a silit sã se închine
idolilor. Refuzând, au fost
întemniþaþi timp de opt zile, bãtuþi
cu pietre ºi ademeniþi cu daruri.
Prin semne divine au fost însã
întãriþi în dreapta credinþã. În cele
din urmã, guvernatorul i-a
condamnat la moarte prin îngheþare
în lacul Sevastiei. Unul din cei 40
a cedat ºi a ieºit din lac, dar a murit
pe loc. I-a luat însã locul un alt
soldat. În acea noapte s-au
petrecut mari minuni: apa lacului
s-a încãlzit, gheaþa s-a topit ºi 40
de cununi strãlucitoare au pogorât
asupra mucenicilor. Lãsaþi sã-ºi
dea sufletele în zori, au fost scoºi
vii din lac, li s-au zdrobit fluierele
picioarelor ºi au fost lãsaþi sã-ºi
dea sufletele. Pentru a nu mai
rãmâne nimic din trupurile
mucenicilor, ele au fost arse, iar
oasele au fost aruncate într-un râu
din apropiere. Dupã trei zile,
episcopul Petru din acea cetate a
mers noaptea pe malul râului
împreunã cu alþi creºtini ºi au
adunat de acolo toate oasele
sfinþilor, cãci erau luminoase, astfel
încât puteau fi vãzute ºi în întuneric.
Ele s-au pãstrat pânã astãzi,
pãrticele din moaºtele celor
patruzeci de mucenici gãsindu-se
în multe locuri ale lumii ºi chiar ºi
în þara noastrã, în câteva biserici,
unde credincioºii ortodocºi li se
închinã cu evlavie.  M. Miron
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VOLOIAC – OAMENI ºi LOCURI
Am observat într-un material

anterior cã numele satului Þiþirigi din
comnuma Voloiac a provenit de la
locuitorii cu numele Þiþirigã, care au
venit ºi s-au stabilit definitiv în acest
loc, cu aproape 300 de ani în urmã.
Voi încerca acum sã prezint, în
amãnunt povestea veche a satului
Ruptura, unul dintre cele opt sate ale
comunei Voloiac de astãzi, al cãrui
nume are o snorietate anume.
   Cu siguranþã cã de la satul Ruptura
au provenit numele locuitorilor, care
în mare parte au purtat numele de
familie Ruptureanu, astãzi dispãrând
aproape în totalitate. Prima atestare
documentarã a satului Ruptura
dateazã din 15 iunie 1543, când într-
un document dat la Tîrgoviºte de
cãtre voievodul Radu Paisie lui
Detco mare armaº, se întãrea
stãpânirea asupra unor sate din
Oltenia printre care ºi Ruptura.
   Se vor împlini peste câteva luni,
în 15 iunie 2016, 473 de ani de când
dateazã acest sat, aflat al treilea în
ordine cronologicã ca vechime,
dupa Cotoroaia ºi Valea Bunã, care
au depãºit cu 2 ani vechimea de 500
ani. Satul Ruptura mai apare ulterior
ºi în alte documente  dar, de multe
ori, sub nume diferite. Astfel apare
în documentul din 8 octombrie
1593, când într-un act de
“cumpãrãturã” apare ºi martorul
Dobroi din Trupatura, cu siguranþã
Ruptura, deoarece amintirea unor
localitãþi învecinate ca Degeraþi,
Tîmna, Pruniºor, Cãzãneºti ºi
Severineºti, întãresc ideea.
   La 29 august 1599, tot de la
Tîrgoviºte, domnitorul Mihai
Viteazul  poruncea sã-i fie lui
Dumitru ºi jupâniþei Catalina
“ocina” în Ruptura . De asemenea,
este foarte probabil ca ºi Rupturi, din
documentul dat la 19 mai 1639 de
cãtre domnitorul Matei Basarab, sã
fie tot Ruptura de la Mehedinþi.
   În acest document, voievodul
Matei Basarab a poruncit ca Necula,
pârcãlabul sãu de curte, sã ia niºte
“rumâni” de-ai sãi din Rupturi ºi sã-
i ducã în satul Corcova, aflat foarte
aproape, distanþa fiind de doar 2
dealuri ºi astãzi. De aceea sunt
convins cã tot satul Ruptura era. Alte

Satul Ruptura (1)
menþiuni ulterioare ale satului sau
moºiei  Ruptura au fost din 15
februarie 1817, 5 august 1821, 3
mai ºi 19 noiembrie 1824, dar ºi în
foaia arãtãtoare din 31 august 1836,
când satul ºi moºia Ruptura erau
recunoscute ca proprietate
moºneneascã. Se cunoaºte cã satul
Ruptura a fost organizat în timpul
domnitorului Alexandru Ghica, când
s-a trasat un drum în linie dreaptã
de la Voloiac pânã la Ogorul lui
Caloi, toponim pãstrat pânã astãzi
ºi aflat în prelungirea vesticã a
satului Ruptura. Locuitorii care se
gãseau risipiþi pe Valea Cerveniþei,
au fost obligaþi sã vinã în satul
înfiinþat ºi sã-ºi construiascã
locuinþe cu lemne din pãdurile
moºiei. Tot atunci s-a construit ºi
un “sfat sãtesc” cu pãtul ºi magazine,
aducându-se de la sãtenii mai
înstãriþi porumb ºi grâu, produse
necesare populaþiei din sat în
caz de foamete.
   În anul 1882 s-a desfiinþat
primãria din satul Cotoroaia, fiind
mutate la Ruptura, de cãtre primarul
Nicolae Ruptureanu. Comuna
Ruptura, ca unitate administrativ-
teritorialã a fost înfiinþatã în anul
1864 prin legea ruralã a
domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
A durat cu unele mici sincope, pânã
în 1968, când ultima reformã
administrativ-teritorialã  a regimului
communist, a trecut-o cu toate
satele de comuna Voloiac, aºa
fiind ºi în prezent.
   În anul 1900, Marele Dicþionar
Geografic al României înregistra
comuna Ruptura alãturi de satele
Cotoroaia, Voloiecel Sperleºti ºi
Þiþirigi. Cea mai veche instituþie a
satului Ruptura a fost ºi este
biserica, care apare în documente
sub hramul Sf. Dumitru, fiind
construitã în anul 1790 de capitanul
Tudor Matei. În anul 1882, biserica
ºi clopotniþa de alãturi, erau tot din
lemn, acoperite cu tablã ºi situate
în partea de est a satului, primind
în acel an, prin donaþie, de la Barbu
Ruptureanu un teren de 1156 mp,
vecin în toate pãrþile cu proprietatea
lui V.N. Ruptureanu. Despre ºcoala
din Ruptura se ºtie cã a luat fiinþã

în anul 1838 iar primul învãþãtor a
fost Gheorghe Giurumescu. În anul
1860, ºcoala a fost vizitatã de
institutorul superior Ion Ghe.
Ruptureanu, originar din Ruptura,
care a oferit fiecãrui ºcolar, în mod
gratuit, câte o carte. Aceastã ºcoalã
a rezistat pânã în vara anului 2002,
când s-a pus în aplicare nesãbuitul
plan de reducere a unor ºcoli din
mediul rural. Au rãmas doar
clãdirile, care în cei aproape 14 ani,
au ajuns epave, înãlþându-ºi spre
cer strigãtul de ajutor cãtre “Cel de
Sus”, deoarece cei de pe pãmânt

le-au semnat actul de deces. Marele
regret este al unui profesor care ºi-
a început cariera didacticã la
aceastã ºcoalã la 1 septembrie
1968, alãturi de alte 5-6 cadre
tinere, astãzi toate pensionare.
Dacã pânã în 2002, ªcoala Ruptura
era plinã de elevi, astãzi satul aratã
ca o epavã, ce cu greu îºi mai reþine
pasagerii sã nu debarce în alte
porturi. Acum mai existã în sat doar
7-8 elevi de vârstã preºcolarã ºi
ºcolarã, ce provin de la 4 familii,
care vin la ºcoala de centru Voloiac
cu microbuzul ºcolar.
   A dispãrut total larma ºi voioºia
copiilor, iar satul îºi reduce încet,
încet bãtãile inimii. Dacã la
recensãmântul  din 1941 la
Ruptura erau 76 de clãdiri ºi 67
de gospodãrii, astãzi lucrurile se
prezintã degradant. Mai sunt 41
clãdiri, dintre care 19 locuinþe cu  CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

Tuturor cu drag!
Prof. Constantin Draghici

21 de familii. Utilizând documente
catografii referitoare la populaþia
satelor actualei commune Voloiac,
voi aminti cã în decembrie 1819,
la Ruptura erau 16 familii pe
moºia lui ªerban Ruptureanu
dintre care: 3 de finite, 3 de
mijloc ºi 10 de coadã (pãlmaºi
– fãrã vite de muncã ºi care
munceau cu mâinile).
   În perioada anilor 1860-1865,
numãrul familiilor din Ruptura a
ajuns la 80, iar în anul 1930 existau
în comunã 3236 locuitori, satul
Ruptura având peste 270 locuitori.

Voi spune cã la fiecare recensãmânt
populaþia comunei Voloiac a fost în
creºtere astfel: 1970 = 2660 locuitori,
1977 = 2650 locuitori ajungând în
anul 2000 la 2240 locuitori, pentru
ca sã înceapã o scãdere pânã la
aproape 1800 de locuitori la
recensãmântul din 2011. Explicaþia
ar fi una al exodului masiv al tinerilor
spre occident ºi nu numai, precum
ºi îmbãtrânirea satelor noastre. Ca o
exemplificare a numãrului de
locuitori ai fostei commune
Ruptura, voi spune cã pentru anul
1912, o statisticã pãstratã în arhiva
Primãriei Ruptura aratã cã aceastã
comunã, care îngloba satele
Cotoroaia de sus ºi de jos, Sperleºti
ºi Voloiecel numãra 288 da familii
cu 1333 suflete.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Berbecii vor socializa intens zilele acestea. Vor
vrea sã vadã lume, sã se distreze, sã reia legãturi
rãmase în stand-by, sã iasã la film, la teatru, la
meciuri. Au toate ºansele sã petreacã o
sãptãmânã intensã ºi sã-ºi încarce bateriile. Cu
banii vor fi undeva în partea de jos a graficului,
dar tot vor reuºi sã-ºi permitã mici plãceri. În
dragoste se preconizeazã mici conflicte legate
de bani (care bani? Exact!), iar ei vor fi cei care
trebuie sã cedeze de data asta, de dragul
armoniei în cuplu.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În aceastã perioadã energia sexualã a Taurilor
le va îndepãrta mintea de la orice lucru serios
(ca ºi cum sexul n-ar fi un lucru serios, din
moment ce numai oamenii mari îl fac), spiritual,
sau profesional. Asta înseamnã cã vor avea niºte
momente de mare disponibilitate ºi creativitate
eroticã. Adicã veºti foarte bune pentru partenerii
lor. Cei singuri vor da o raitã prin cluburi ºi
cafenele ºi vor avea mare succes la agãþat.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

 Gemenii intrã într-o perioadã de mare
randament intelectual ºi profesional. Dacã ºtiu
cã trebuie sã se pregãteascã pentru un examen
important, sau îºi doreau de mult sã citeascã
sau sã înveþe ceva, cum ar fi o limbã strãinã, e
bine sã înceapã acum, pentru cã vor începe în
forþã. În dragoste vor avea foarte multe surprize
plãcute, mai ales în legãturile cu semne de aer.
Vor primi complimente, atenþii, declaraþii, adicã
exact ceea ce le place cel mai mult. Situaþia
financiarã nu va fi strãlucitã, dar cicã se poate
trãi doar cu dragoste ºi apã.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Racii se scaldã în ape tulburi în ceea ce priveºte
iubirea. Cei care au spus vreo minciunã, chiar
nevinovatã ºi pentru o cauzã nobilã, riscã sã fie
prinºi. Cei care n-au spus vor fi tentaþi s-o facã
la prima ocazie. Lucrurile stau pe muchie de cuþit
la acest capitol. În domeniul profesional însã e
totul foarte bine: vor munci mult ºi vor fi rãsplãtiþi
pe mãsurã. La sfârºitul sãptãmânii vor reuºi sã
rezolve o problemã financiarã foarte stresantã.
E foarte posibil sã primeascã veºti de la niºte
prieteni despre care credeau cã i-au uitat.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Leii vor avea de fãcut multe ºi chef puþin. Va
fi sãptãmâna lui propice, de mâine mã apuc sã
lucrez? Se vor apuca de lucru pe ultima sutã de
metri ºi vor intra în panicã. Nu e cazul, pentru
cã au multã putere de muncã ºi vor reuºi sã se
adune. Începând de mâine, desigur. Dragostea
merge de la bine la foarte bine, va dispãrea
stresul ºi vor începe emoþiile dulci. Dulci vor fi
ºi momentele de câºtig financiar care îi aºteaptã
începând de la jumãtatea perioadei, sub formã
de cadouri.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Pentru Fecioare, sãptãmâna va fi una a
familiei, sau a cuplului privit din perspectiva
intimitãþii ºi a confortului sufletesc. Pasiunea,
mai târziu, e nevoie ºi de momente de liniºte.
Deºi mai e ceva pânã la sãrbãtori, atmosfera de
cãldurã ºi bucurie se va instala pentru mai multã
vreme în sufletele ºi casele Fecioarelor. Relaþiile
interumane vor fi foarte bune în aceste zile. Mici
neliniºti financiare le vor mai da bãtãi de cap,
dar ºi acestea se vor rezolva în timp foarte scurt.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Balanþele vor prefera sã întoarcã spatele
problemelor ºi sã viseze la dragoste. Din pãcate,
problemele nu vor întoarce ºi ele spatele. Chiar
nu e momentul pentru reverii romantice, e
momentul pentru responsabilitate ºi seriozitate.
Balanþelor nu le lipsesc aceste calitãþi,
dimpotrivã, aºa cã nu le va fi greu sã se adune.
Se adunã nori foarte grei la orizont cu privire la
tot ce þine de ºcoalã sau serviciu. Pot sã se
concentreze liniºtite la aceste domenii, pentru
cã dragostea va fi tot acolo la sfârºit, e foarte
bine aspectatã în aceastã perioadã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãnãtatea le va da bãtãi de cap Scorpionilor
ºi le va scãdea cheful de comunicare, mai ales
în cuplu. E ceva firesc, dar ar fi indicat sã le
explice partenerilor motivul scãderii lor de
tonus, altfel riscã sã fie înþeleºi greºit.
Problemele de sãnãtate s-ar putea sã aibã
rãdãcini mai vechi ºi consecinþe mai serioase,
aºa cã nu mai e loc de amânare. La sfârºitul
sãptãmânii se preconizeazã drumuri în interes
sentimental. E grozav, pe vremea asta nimic
nu merge mai bine decât un week-end la
cabanã! Banii vin la timp, dar nu aºa de
mulþi cât era de aºteptat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

   Pentru Sãgetãtori, sãptãmâna va fi marcatã de
o rupturã în plan sentimental. În principiu, nu e
vorba de rupturi definitive ºi profund dureroase
ale unor relaþii, ci de o despãrþire fizicã provocatã
de factori externi deplasarea la un examen, o
delegaþie, un eveniment important în familie,
adicã de niºte drumuri pe care nu le pot evita
sau amâna. Aceastã pauzã are ºanse mari sã se
dovedeascã foarte beneficã pentru relaþie. În
plan financiar, s-ar putea sã fie nevoiþi sã solicite
un împrumut destul de important pentru
rezolvarea unei probleme urgente.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Capricornii vor avea mare noroc la bani în
aceste zile. ªi, când spun noroc, mã refer la noroc
chior, nu la o eficienþã mai ridicatã a strategiilor
lor financiare. Bani picaþi din cer, gãsiþi pe stradã,
cadouri neaºteptate, bani primiþi în plus la restul
de la magazin. Astfel de lucruri se mai întâmplã
din când în când ºi nu pot fi decât plãcute. În
dragoste, pe Capricorni îi aºteaptã o perioadã
plinã de pasiune, propuneri picante ºi momente
intense. Celor cuplaþi li se recomandã sã valorifice
eventualele surprize (plãcute) financiare printr-o
micã atenþie oferitã partenerului.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Aceastã sãptãmânã va fi pentru Vãrsãtori una a
neînþelegerilor, a confuziilor, a erorilor de
comunicare. Partenerul de cuplu poate spune ceva
absolut nevinovat, iar mesajul sãu poate fi
interpretat ca o declaraþie de rãzboi. Ora unei
întâlniri importante în interes de serviciu poate fi
greºit înþeleasã ºi, de-aici, probleme. Vãrsãtorii se
pot gândi la un lucru ºi, când îl traduc în cuvinte,
sã iasã complet anapoda. Aceste erori pot da
naºtere unor inconvenienþe destul de grave, aºa
cã se recomandã mare atenþie, mai ales în ceea ce
priveºte toate datele ºi cifrele legate de serviciu.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În sãptãmâna care urmeazã, Peºtii iau hotãrâri
importante ºi se rãzgândesc în ultimul moment,
iar acest lucru le-ar putea strica imaginea
profesionalã ºi le-ar putea crea furtuni în cuplu.
Mai bine sã se gândeascã de zece ori ºi sã
acþioneze o datã, chiar dacã dureazã mai mult,
decât sã dea impresia unor neserioºi. O veste
bunã legatã de viaþa de familie va colora plãcut
aceastã perioadã. Cu banii, mai mult vor da
decât vor primi, dar vor da cu rost, pentru
rezolvarea unor lucruri importante pentru ei.
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În perioada analizatã leul ºi-
a pãstrat câºtigurile faþã de finalul
anului trecut. La sfârºitul intervalului,
aprecierea era de circa ’ase bani faþã
de euro, 6,9 bani comparativ cu
dolarul, respectiv de peste nouã
bani faþã de francul elveþian.

Perechile euro/leu ºi franc elveþian/
leu au avut, în general, o evoluþie
calmã, iar volatilitatea cursului a fost
cuprinsã între unu ºi trei bani. Mult
mai agitat a fost raportul dolar/leu, ca
o consecinþã a fluctuaþiilor monedei
americane faþã de cea europeanã.

Euro a început perioada la 4,4586
lei, minimul de 4,4576 lei fiind atins
în 3 martie, când cotaþiile au scãzut
pânã la 4,4540 lei. Aprecierea leului
a fost consecinþa reducerii aversiunii
faþã de risc, investitorii fiind interesaþi
de achiziþia activelor care oferã
randamente mai ridicate.

La finalul intervalului, media a fost
stabilitã la 4,4634 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între
4,4610 ºi 4,4660 lei, cotaþiile de la
închidere fiind de 4,46 – 4,4640 lei.

Calmul de la finalul perioadei s-a
datorat anunului INS referitor la
avansul de 3,7% luat de PIB anul
trecut faþã de 2014, care a urcat la
710,266 miliarde lei, cea mai mare
creºtere de dupã criza economicã
care a debutat la finalul lui 2007.

Evoluþia perechii euro/leu din
urmãtoarele sãptãmâni poate fi una ceva
mai agitatã, în funcþie de deciziile care
vor fi luate la ºedinþa de politicã monetarã
a BCE, care se va desfãºura joi, ºi care va
fi urmatã în 15 ºi 16 martie de întâlnirea
Comitetului de politicã monetarã al
Rezervei Federale americane.

Cursul dolarului american a
crescut la începutul intervalului la
4,1065 lei, maxim al ultimei luni,
pentru a scãdea la finalul intervalului
analizat la 4,0536 lei, într-o ºedinþã
în care cotaþiile au fluctuat între 4,041
ºi 4,06 lei, influenþate de evoluþia
perechii euro/dolar.

Media monedei elveþiene, care a
fluctuat pe pieþele internaþionale între
1,083 ºi 1,097 franci/euro, a crescut
la începutul perioadei la 4,1125 lei,
maxim al ultimelor ºase sãptãmâni,

 Radu Georgescu

Faþã de începutul anului
euro a scãzut cu 6 bani

pentru a o încheia la 4,0831 lei.
Pe pieþele internaþionale, perechea

euro/dolar a scãzut la începutul perioadei
la 1,0826 dolari, minim al ultimei luni,
dar a încheiat-o la 1,1043 dolari.

În ciuda faptului cã revenirea
economiei americane este una solidã,
cum o aratã ºi menþinerea ºomajului
4,9%, minim al ultimilor opt ani,
investitorii nu cred cã Fed va majora
dobânda dupã ce salariul orar a
înregistrat o scãdere luna trecutã.

Euro ar putea scãdea dupã ºedinþa
de politicã monetarã a BCE de la care
se aºteaptã o nouã reducere a
dobânzii facilitãþii de depozit, la care
bãncile comerciale îºi plaseazã banii,
cu 10 puncte de bazã, la -0,4%.

Scãderea monedei americane a
provocat o creºtere a preþului unciei
de aur, care a atins la finalul
perioadei maximul ultimelor 13
luni, de 1.277,50 dolari.
    Analiza cuprinde perioada 2 – 8
martie.

În perioada 04-06.03.2016
la Iaºi s-a desfãºurat Campionatul

CSM Drobeta
s-a întors acasã cu tolba

plinã de medalii

ASOCIAÞIA “CENTRUL DE MEDIERE MEHEDINÞI”
Sediul: Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I nr. 87, jud.Mehedinþi

Nr. de înregistrare al Asociaþiei în Registrul Asociaþiilor ºi
Fundaþiilor: 26/29.05.2013

Cod de înregistrare fiscalã:31764822

CONVOCATOR
NR.1/08.03.2016

În baza statutului ºi contractului de societate ºi a prevederilor
legii nr. 31/1990, republicatã CONSILIUL DIRECTOR al Asociaþiei
“CENTRUL DE MEDIERE MEHEDINÞI”, având numãr de înregistrare al
Asociaþiei în Registrul Asociaþiilor ºi fundaþiilor 26/29.05.2013 ºi Cod
unic de înregistrare 31764822, convoacã Adunarea Generalã, pentru data
de 21.03.2016, orele.14.00 la sediul Asociaþiei din Drobeta Turnu Severin,
B-dul Carol I nr. 87, judeþul Mehedinþi, cu urmãtoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli, a bilanþului
contabil ºi descãrcarea de gestiune pentru anul 2015;

2. Diverse.
Dacã la data de 21.03.2016, orele 14.00 lucrãrile Adunãrii

Generale nu se vor putea desfãºura din lipsa neîndeplinirii condiþiilor de
cvorum prevãzute în actul constitutiv, se va face a doua convocare pentru
data de 22.03.2016, orele 14.00, care va avea loc la aceeaºi adresã, cu
aceeaºi ordine de zi.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Asociaþiei “Centrul
de Mediere Mehedinþi”.

CONSILIUL DIRECTOR
PREªEDINTE

Martinescu Nicoleta Claudia

Naþional de seniori, competiþie
importantã în calendarul oficial al
Federaþiei Romîne de Judo, la care
au luat parte 188 de sportivi.
   CSM Drobeta s-a întors acasã cu
tolba plinã de medalii contînd în
lupta cu cluburile puternice de
seniori din România.
   Aºadar, au urcat pe podium
urmãtorii sportivi:
Loc II
- POROINEANU DANIELA -57 kg
- STAN ALEXANDRA +78 kg
Loc III
- IANICU IONUÞ -60 kg
Loc V
- TATAR KRISZTINA -48 kg
   Sportivii CSM Drobeta au avut o
comportare frumoasã þinând cont
de faptul cã din cei patru
reprezentanþi ai CSM doi sunt
încã juniori (Ianicu Ionuþ ºi
Tatar Krisztina).
   Urmeazã Finala Campionatului
Naþional de U16, individual ºi pe
echipe Euroregiuni de la Drobeta
Turnu Severin în weekend-ul ce
vine, de unde aºteptãm frumoase
rezultate ale sportivilor noºtri.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin
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Reprezentantele Ligii a V-a
n-au mai furnizat surpriza ºi în
sferturile de finalã ale Cupei
României - faza judeþeanã
Mehedinþi. Dupã ce trecuserã în turul
secund de echipele de eºalon
superior  Dunãrea Gruia, respectiv
Coºuºtea Cãzãneºti, Unirea Gârla
Mare ºi Inter Crãguieºti au fost
eliminate, duminicã, din competiþie.

La Gârla Mare, Recolta Dãnceu
s-a impus cu scorul de 5-2, prin
golurile lui Alex Iºfan (’17, ’18),
Robert Þogoe (’27), Florin

Piciorgros (’29) ºi Cosmin
Bãrbulescu (’71), respectiv Daniel
Amza (’52) ºi Costinel Amza (’70).

La Crãguieºti, reuºitele lui Ionuþ

S-a stabilit “careul de aºi”

Dupã ce s-a impus cu 2-0 la
Târgu Mureº, în primul meci din
play-off, CS Pandurii Târgu Jiu joacã
sâmbãtã, de la ora 20:30, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin,

 M. O.

Clasamentul Ligii a IV-a Mehedinþi

1. Cerneþi 14 11 2 1 45-14 35
2. Strehaia 14 9 3 2 43-17 30
3. Dãnceu 14 8 1 5 44-30 25
4. Corcova 14 7 3 4 34-23 24
5. Cujmir 14 5 0 9 22-33 15
6. Gruia 14 4 1 9 21-31 14
7. ªimian 14 3 1 10 16-44 10
8. Cãzãneºti 14 2 3 9 20-53 9

Cecã (’22) ºi Iulian ªteflea (’63)
au adus victoria Cujmirului. În
celelalte douã partide ale
sferturilor de finalã s-au întâlnit
echipe de Liga a IV-a, iar
diferenþa de scor a fost tot de 3,
respectiv 2 goluri.

Astfel, Pandurii Cerneþi a
trecut cu 4-1 de AS Corcova, prin
golurile lui Mãdãlin Mãtãsãreanu
(’11, ’87) ºi Andrei Enea (’30, ’63),
respectiv Cristinel Baciu (’81), iar
Viitorul ªimian a eliminat
ocupanta locului secund din

campionat,
CS Strehaia,
scor 3-1.
G a b r i e l
Ciolacu (’24),
Alin Arfutu
(’33) ºi Denis
C i o c î r l a n
(’81) au
înscris pentru

gazde, în timp ce golul de onoare al
echipei antrenatã de Dan ªurlãu i-a
aparþinut lui Claudiu Topalã (’86).
Cele douã echipe se vor reîntâlni

duminicã dupã-amiaza, pe acelaºi
teren, în prima etapã a turului II, din
Liga a IV-a.

În derby-ul rundei, Recolta
Dãnceu va juca, sâmbãtã dimineaþa,
cu AS Corcova. Aflate la polul opus
al clasamentului, “lanterna roºie” a
campionatului, Coºuºtea Cãzãneºti,
va întâlni liderul Pandurii Cerneþi.
Duminicã dimineaþa, Viitorul Cujmir
va primi vizita echipei Dunãrea Gruia.

Semifinalele Cupei României se
vor disputa în luna mai, la o datã care
va fi stabilitã ulterior. AJF Mehedinþi
va efectua între timp tragerea la sorþi,

care va decide adversarele în cele
douã meciuri. Anul trecut, finala a fost
adjudecatã de Pandurii Cerneþi, care
a trecut cu 4-2 de Recolta Dãnceu,
pe Stadionul Termo.

Pandurii, cu gândul la primul loc

cu FC Viitorul Constanþa. În
precedentul meci  disputat la malul
Dunãrii, contând pentru sezonul
regulat, gorjenii s-au impus, în
toamnã, cu scorul de 1-0, sub

privirile a
doar 700 de
mehedinþeni
prezenþi în
tribune.

P e n t r u
jocul de
sâmbãtã, cât

ºi pentru restul partidelor din play-
off, spectatorii vor trebui sã
plãteascã bilete la preþ dublu, faþã de
anul trecut.  Astfel, organizatorii de
la Târgu Jiu au decis ca un tichet sã
fie achiziþionat cu 10 lei la peluze,
20 de lei la tribuna a II-a, 30 de lei la
tribuna I ºi 40 la lei la tribuna 0.

În cazul unui  nou succes cu
Viitorul, coroborat cu un eºec al Astrei
Giurgiu în partida cu Steaua, echipa
antrenatã de Edward Iordãnescu va
deveni noul lider al Ligii I. “Putem
spune cã cele 10 meciuri din play-off
sunt ca niºte finale. Pe prima am
câºtigat-o. Mai avem 9 partide de
disputat  ºi sper sã  obþinem cât mai
multe victorii, care sã ducã, la varã,
în premierã, titlul la Târgu Jiu”, au
spus oficialii gorjeni.

Dupã meciul cu Viitorul
Constanþa, de pe Municipalul
severinean, CS Pandurii va juca în
deplasare, cu Dinamo Bucureºti, iar
pe 30 martie, la malul Dunãrii, va
întâlni Steaua Bucureºti. M. O.

Clasamentul Ligii I: play-off

1. Astra      1 1 0 0 2-0 28
2. Pandurii      1 1 0 0 2-0 27
3. Dinamo      1 0 1 0 1-1 25
4. Steaua      1 0 1 0 1-1 23
5. Viitorul      1 0 0 1 0-2 23
6.ASA Tg.Mureº   1 0 0 2 0-2 19

Tineri surprinºi de
jandarmi cu droguri

asupra lor
   Jandarmii care se aflau în
misiunea de patrulare pe raza
municipiului Drobeta Turnu Severin
au identificat în data de 29
februarie, în jurul orelor 18.00, pe
strada Orly, doi tineri care  aveau
asupra lor  pliculeþe cu substanþe
de culoare verzuie cu miros
întepãtor ºi filtre OCB pentru
confecþionarea joint-urilor.
   Având în vedere cele constatate,  a
fost anunþatã  echipa operativã din
cadrul Biroului de Combatere a Crimei
Organizate Mehedinþi, iar în urma
verificãrilor efectuate, s-a constatat cã
amestecul de substanþe gãsite asupra
tinerilor prezentau caracteristicile
drogurilor de risc. Cei doi severineni
de 23 ºi respectiv 24 ani, au declarat
jandarmilor cã intenþionau sã
consume substanþele pe care le-au
achiziþionat cu o zi înainte.
   Jandarmii au întocmit actele de
sesizare pentru infracþiunile de
cumpãrare sau deþinere de  droguri
de risc pentru consum propriu.
Persoanele în cauzã cât ºi substanþele
gãsite asupra lor au fost predate
specialiºtilor BCCO Mehedinþi în
vederea continuãrii cercetãrilor.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul
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Mã nepoate, þi-o zisei pe aia
cu Sucã în armatã, când cherdu puºca
ºi ierea sã-l mãnânce Curtea Marþialã.
Pã nerodu, când îi pusã la sãpat gropi,
pusã Sucã puºca lângã el ºi cum
sãpa, o acoperi cu pãmânt, de nu mai
gãseau arma sã tragi cu tunu. Dupe
fro sãptãmânã o descoperirã, cã
nerodu nu sã lãsã pãnã nu dezgropã
toate cablurile de le bagasãrã ãilalþi
în pãmânt. Acuma, io zâc sã-l ia nea
Gherghe sã dea la o parte ºi cablurile
de care stã în loc lucrarea aia pentru
centralã, de fu nevoit nea primarele
sã sã dea iar pe televizor, cã sã întâlni
cu neºte oameni ºi sã gândirã fro trei
ore cum sã mute tensiunea din calea
investiþiei. Pã mai lipsea Dorel di la
ºedinþa cu pricina ºi rezolvau
problema în doi timpi ºi trei miºcãri.

Pã da, cã vã spusã al lu Zbanghiu
cã dacã vine primãvara rãsare ºi nea
Gherghe, cã simte cum vin alegerile
ºi poate-l mai aleg neºte alegãtori
aleºi pe ochi frumoºi ºi duºi de nas.
Da dacã-l întrebi pe nea primarele,
cicã sã mai gândeºte, cã sã vezi ºi sã
nu crezi, cã poate o sã sã roage
severinenii de ‘mnealui sã mai vrea
odatã ºi de-astea. Acuma, nici Tanþa
lu Pecingine nu-i dusã la bisericã, da
zisã cã mai bine ºi-ar vedea ‘mnealui
de o retragere onorabilã, decât de un
eºec de proporþii, cã poate aºa o sã-
l mai aminteascã niscaiva nostalgici,
cã pe nea Dinu nici în ºoaptã nu-l
mai aminteºte cineva. Mai nou nea
Gherghe promite gaze la tot cartieru,
unde pãnã acu fro douã sãptãmâni
sã jura cã nu poate sã spargã strãzile,
cã s-au asfaltat pe fonduri europene.

 nea Mãrin

Sucã, nea Gherghe ºi cablurile, postacii lu nea Cârjan,
nea Mâþu number one ºi tanti Chircu ºi cãþeii de falezã

Ce þi-e ºi cu
politica asta…

Mã fraþilor, da
sã-l vezi ºi pe nea
Cârjan, ãla micu
de sã chinuie sã
ajungã la geamu di
la Primãrie, sã
vadã cum e pe
fotoliu de primar,
cã ãla de vice nu-i
mai ajunge, cicã îl
incomodeazã la
declaraþia de avere.
Sã-l vezi ce sã dã
curat ca lacrima, ca Marghioala lu
Fleaºcã înainte de mãritat ºi promovat
printr-o campanie dubioasã, ce ar
putea pica la cel mai simplu examen
de Limba românã. Da deh, dacã atâta
poate ãsta micu, o sã fie o campanie
distractivã, ce  mai încoace ºi-ncolo.
Cã în afara de bãºcãlia de rigoare,
asezonatã cu sãriturile la geamul
primãriei, nea Cârjan nu sare de
7-8 procente, nici dacã-l voteazã
colegii de grãdiniþã.

Da dacã tot vorbim de Limba
românã, poate nea Gherghe ar trebui
sã-i punã pe subalterni sã sã
hotãrascã, cum sã scrie corect Strada
Antonini, cu un i sau cu doi de i, cã
pe o laturã e una ºi pe ailaltã e altceva.
ªi unde mai pui cã severinenii mei
cam ºtiu istoria strãzii cu pricina ºi
s-ar putea sã le dea cu rest la unii.

Mã nepoate, da aia cu nea Mâþu
fu poanta sãptãmânii. Pã fu nea Mâþu
la concurs, cã dacã tot sã vrea mare
ºef peste Casa de Asigurãri, zisã cã
sã fie definitiv. ªi aproape fu definitiv

respins, cã luã o notã de 1 de toatã
frumuseþea, nici în ºcoalã nu mai
fusasã capabil de isprãvi de astea.
Probabel zisã cã la bãtrâneþe ar da
bine o aroganþã ºi, pãnã la urmã, câþi
directori de nota 1 a avut Casa de
Asigurãri Mehedinti?! Aia ie cu nea
Mâþu, bãiat bun, lãsase ceva în urmã,
pãcat cã profesorii sunt rãi ºi
neiertãtori, cã ‘mnealui pusasã burta
pe carte, da sã pare cã a uitat-o acolo.

Acuma ºi cu nea Mâþu, da sã vezi
trãznaie la Colegiu Traian, unde la
clasa a VI-a, din 23 de elevi s-au fãcut
fro 38 peste noapte, cã diferenþa a
venit de pe la cine trebuia sã-ºi bage
odrasla mai în faþã. Numai cã acuma
ãºtia care fãcurã diferenþa, o cam fac
în sens invers, cã numai de carte nu
sã þin. Acuma, tanti Prajea poate sã
intereseazã ce ºi cum, poate ia
neºte mãsuri, cã e bine ºi cu
premiile, da e bine ºi cu ce ar
trebui sã facem, dacã tot avem
ceva de fãcut... pentru învãþãmânt.

Mã fraþilor, sã furã startu ºi la

Orºova, intrã tanti Chircu în
campanie, mângâie toþi cãþeii de pe
falezã, sã pupa cu toatã lumea, lapte
ºi miere, ce mai. La un moment dat
nu mai ºtiai care sunt cãþeii de pe
falezã ºi care sunt ãia strânºi în jurul
candidatului. Strânsã toþi curioºii de
zâci cã nu mai vãzurã orºovenii circ
pe la ei pin oraº ºi aveau nevoie de
carnaval, sã-i mai scoatã din
amorþealã. ªi-i scoasã tanti Doiniþa,
îi scoasã pe falezã, ei o luarã spre
Cazane, fãcurã cale întoarsã ºi sã
dusãrã la culcare. Cã cicã filmu ãsta
îl vãd din patru în patru ani ºi au
început sã-i plictiseascã reluãrile.
Aºa cã lungmetraju’ lu tanti Chircu
nu impresioneazã pe nimenea, nici
mãcar pe nea Bãlu, care mai nou
posteazã toate ºantierele unde ºi-a
fãcut poze, cã de muncit e mai greu.
Da încã un mandat n-a omorât pe
nimeni, nu?!

Cam asta fu sãptãmâna asta, mã
fraþilor, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


