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Manipulare! Nu vã lãsaþi înºelaþi!

Toate proiectele de þarã de dupã 1990 s-au consumat pe strategica lozincã „dupã noi potopul”, adicã, distrugerea prin vînzare a industriei
ºi agriculturii româneºti în favoarea strãinilor, cu mita de rigoare pe masã pentru Puterea de la Bucureºti. Vã jucaþi cu viaþa unui popor! I-aþi
jefuit trecutul, acum vã jucaþi de-a v-aþi ascunselea cu prezentul ºi îi subminaþi viitorul. Ar trebui sã transforme Casa Poporului în puºcãrie
pentru voi! Ce-aþi fãcut cu Învãþãmîntul, Sãnãtatea, Industria, fabricile ºi uzinele pe care aþi pus labele dupã ’90? Ce-aþi fãcut cu pãdurile ºi
terenurile agricole? Le-aþi fãcut bani în conturile voastre din paradisurile fiscale! Ce-aþi fãcut cu Armata Þãrii, ca acum sã nu mai aibã cine
sã ne apere? Avem trupe strãine pe pãmânt românesc, dar nu pentru interesul nostru, ci, al „lor”!
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Editorial

Problemele turceºti nu-mi
sunt strãine. De exemplu la mine în
casã, de ani buni, soþia mea se uitã la
seriale turceºti. Acum urmãreºte unul,
„Furtunã pe Bosfor”. Uneori, trecând
prin dreptul televizorului mai vãd ºi
eu niºte secvenþe sau imagini, în fugã.
Dar în general aud foarte bine acest
serial, aºa cum le-am auzit ºi pe altele.
Personajele vorbesc tare, plâng, þipã,
dramatizeazã foarte intens. Oameni
pasionali, ºi situaþii pe mãsurã. Cert
este cã respectivele seriale prind
foarte bine la public, din câte se pare.
La finalul fiecãrui episod soþia mea
se sunã cu mama ei, soacra mea, ºi

social - politic
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de Sorin Vidan

Chestiuni turceºti

dezbat minute bune în ºir ultimele
evoluþii, ca sã zic aºa, ale poveºtii, ce
s-a mai întâmplat cu x sau cu y. În
acest fel am „vãzut” ºi eu destule
seriale turceºti, fãcând adeseori
miºtouri prin casã de ardoarea cu
care sunt urmãrite toate acele strigãte
ºi desfãºurãri de lacrimi.
Pentru mine, Turcia înseamnã toate
aceste lucruri casnice, de searã, aºa
cum înseamnã þinutul misterios ºi
pierdut Ada Kaleh, cu parfumul lui
de epocã. Înseamnã cafeneaua Ada
Kaleh, cu aerul ei distinct ºi vechi,
loc de plãcutã petrecere a timpului
liber, ieri ºi azi. Îmi amintesc cu
nostalgie de foºti colegi de ºcoalã,
de origine turcã, ale cãror familii au
fost strãmutate dupã construirea
hidrocentralei Porþile de Fier l, dar ºi
de rahatul sau îngheþata din copilãrie,
preparatã de una dintre ultimele
familii turce rãmase în aceastã zonã.
Mi-am propus deseori sã ajung în
Istanbul, pentru a vedea celebrul
bazar, ºi nu am nicio îndoialã cã întro zi, cu voia lui Dumnezeu, voi putea

gusta din atmosfera lui magicã.
Asta, bineînþeles, dacã nu se
petrece cumva vreo loviturã de stat.
Recentele evenimente din Turcia,
cu laturile lor violente, confuze ºi
regretabile, mi-au reamintit cã pentru
mine Turcia are ºi aceastã rezonanþã
mai puþin plãcutã. Citind sau
urmãrind, în anii trecuþi, cãrþi ºi
documentare despre genocidul
armean, m-a cutremurat cruzimea
revãrsatã asupra armenilor, în 1915.
Nici astãzi nu cred cã autoritãþile turce
ºi-au asumat acest episod obscur ºi
tragic din istoria lor. Pentru turci a
rãmas, din câte mi-am dat seama,
încã un subiect tabu. Dar din afarã
privind lucrurile, toate mãrturiile
despre îngrozitoarele suferinþi ale
armenilor din acea perioadã, striviþi
sub cizma turceascã, fãrã milã, nu mai
oferã o imagine idilicã despre Turcia.
Anul trecut am citit cartea lui Varujan
Vosganian, „Cartea ºoaptelor”, unde
se vorbeºte ºi despre aceste lucruri,
cu un har literar remarcabil. Acum,
sincer vorbind, ºi fãrã a dori sã fiu

patetic, mã bucur cã fac parte dintrun popor care nu a practicat
cruzimea la nivel istoric. Poate cã
nu am reuºit noi sã facem cine ºtie
ce mari lucruri în istoria noastrã
chinuitã, strânsã cu uºa, dar nici nu
am cãlcat în picioare un popor întreg.
Anul trecut am vãzut un film
cutremurãtor despre acest subiect,
al genocidului armean, „Tãietura/
The Cut”, în regia lui Fatih Akin, un
regizor cu descendenþã turcã. Dupã
acest film nu am mai putut privi
lucrurile ca pânã atunci. Pur ºi
simplu acest film, toatã suferinþa
ilustratã în el, te face sã priveºti altfel
lucrurile. De aceea nu am urmãrit
nimic din avatarurile recentei
tentative de loviturã de stat, nimic
din ce a zis sau fãcut Erdogan. Am
cãpãtat o sensibilitate de armean,
fãrã sã fiu aºa ceva.
Dar iubesc în continuare cafeaua la
nisip ºi acea Turcie profundã,
frumoasã ºi spiritualã, desprinsã de
rãul ce îl aduce în vieþile noastre
politicul diabolic ºi fanatismul.

118.661 (99,2%) de absolvenþi ai clasei a VIII-a
au fost repartizaþi în învãþãmântul liceal, în prima etapã
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a publicat
marþii, 19 iulie, pe http://
admitere.edu.ro, rezultatele primei
etape a repartizãrii computerizate
în învãþãmântul liceal de stat a
absolvenþilor de clasa a VIII-a.
Astfel, dintre cei 119.578 de
elevi care au completat fiºe de
înscriere, au fost repartizaþi
118.661 (99,2%) de elevi,
conform uneia dintre opþiunile
exprimate. Dintre aceºtia, 70.692
(51,48%) de elevi au ales filiera
teoreticã, iar 47.969 de elevi au
optat pentru filiera tehnologicã.
Numãrul total de opþiuni selectate
de cãtre candidaþi a fost de
1.792.870, ceea ce conduce la o
medie de 15 opþiuni/elev.
971 de elevi nu au putut fi
repartizaþi, deoarece nu au
completat suficiente opþiuni care sã
le permitã încadrarea într-o unitate
de învãþãmânt liceal. Aceºtia vor intra

în a doua etapã a repartizãrii,
programatã în data de 28 iulie.
Primele 10 licee la nivel naþional,
în funcþie de cele mai mari medii
de admitere, sunt urmãtoarele:
Colegiul Naþional „Sfântul Sava”
din Bucureºti: 9,56 –ultima
medie de admitere, 10 –prima
medie de admitere;
Colegiul Naþional de Informaticã
„Tudor Vianu” din Bucureºti: 9,56
–ultima medie de admitere, 10 –
prima medie de admitere;
Colegiul Naþional „Gheorghe
Lazãr” din Bucureºti: 9,54 –ultima
medie de admitere, 10 –prima
medie de admitere;
Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” din Bucureºti: 9,49 –
ultima medie de admitere, 10 –
prima medie de admitere;
Colegiul Naþional „Mircea cel
Bãtrân” din Constanþa: 9,47 –
ultima medie de admitere, 10 –
prima medie de admitere;

Colegiul Naþional „Gheorghe
ªincai” din Bucureºti: 9,42 –
ultima medie de admitere, 9,96 –
prima medie de admitere;
Liceul Teoretic „Ovidius” din
Constanþa: 9,32 –ultima medie
de admitere, 9,99 –prima medie
de admitere;
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
Timiºoara: 9,31 –ultima medie
de admitere, 9,98 –prima medie
de admitere;
Colegiul Naþional din Iaºi: 9,27
–ultima medie de admitere, 10 –
prima medie de admitere;
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
din Craiova: 9,19 –ultima medie
de admitere, 10 –prima medie
de admitere.
În etapele premergãtoare
repartizãrii computerizate, au fost
admiºi în învãþãmântul liceal de
stat, potrivit reglementãrilor în
vigoare, 17.699 de elevi în
învãþãmântul profesional, 11.923

de elevi la specializãri vocaþionale
(dintre care 479 de elevi în
învãþãmântul militar), 1.571 de elevi
pe locurile speciale rezervate
candidaþilor romi ºi 660 de elevi
în învãþãmântul special.
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ªedinþã de lucru a Comisiei de Dialog Social cu tema:
„Analiza acordãrii ajutorului social în anul 2016 comparativ cu anul 2015”

Joi, 14 iulie, la sediul
Instituþiei Prefectului judeþului
Mehedinþi, a avut loc ºedinþa de lucru
a Comisiei de Dialog Social, în cadrul
cãreia directorul executiv al Agenþiei
Judeþene pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã (AJPIS) Mehedinþi, Elena
Mocofan, a prezentat un material cu
tema: „Analiza acordãrii ajutorului
social în anul 2016 comparativ
cu anul 2015”.
S-a precizat cã la nivelul judeþului
Mehedinþi, în anul 2015, au fost în
platã un numãr de 7170 de beneficiari
de ajutor social, iar costul aferent
plãþii ajutorului social la nivelul
judeþului a fost de 196.537.135 lei.
Numãrul acestor beneficiari este însã
în creºtere în anul 2016, dupã cum

aratã datele statistice ale Agenþiei
Judeþene pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã Mehedinþi.
„În luna februarie 2016 au fost
plãtite drepturile lunii ianuarie 2016
la ajutor social ºi se constatã faptul
cã a crescut numãrul de beneficiari
de la 7047 în ianuarie 2016 la 7205
în februarie 2016, totodatã crescând
ºi sumele plãtite de la 1.766.110 lei
la 1.981.774 lei”, a declarat directorul
executiv Elena Mocofan.
Din acest motiv, directorul
Cancelariei Prefectului judeþului
Mehedinþi, Constantin Sârbulescu,
considerã cã activitatea AJPIS
Mehedinþi nu se coreleazã cu
programele de guvernare fiindcã
scopul statului român nu este de a

Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier a fost sâmbãtã, 16 iulie 2016,
gazda unui eveniment cultural prin
care, Consiliul Judeþean
Mehedinþi încearcã sã promoveze
frumuseþile naturale ºi istorice
aflate în patrimoniul judeþului
Mehedinþi. Oaspeþii noºtri au fost
reprezentanþii a 12 agenþii de
turism din þarã, care s-au arãtat
interesaþi de obiectivele turistice
din municipiul Drobeta Turnu
Severin, dar ºi din judeþ.
În ciuda vremii nefavorabile,
tour operatorii au vizitat parcul
arheologic al Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier ºi au fost
impresionaþi de încãrcãtura istoricã
a acestor locuri. La finalul vizitei,

reprezentanþii agenþiilor de
tu ris m a u promi s c ã v or
încerca sã introducã în pachete
tu rist ice naþ iona le, toa te
obiectivele vizitate.
O altã strategie de promovare a
muzeului o constituie proiectul
ªcoala de varã, care a ajuns anul
acesta la cea de-a VII-a ediþie.
Datoritã numãrului mare de copii
înscriºi, am prelungit perioada de
desfãºurare a ºcolii de varã cu încã
o sãptãmânã. Deci, ediþia din anul
acesta se va desfãºura în perioada
25 iulie-5 august 2016, între orele
9,30-11,30. Cei interesaþi, se pot
înscrie la sediul Muzeului de Artã
din Str. Rahovei nr. 3, pânã la 31
iulie 2016.  Biroul de presã

creºte
numãrul
beneficiarilor de ajutor
social, ci dimpotrivã de a-l diminua,
prin oportunitãþile oferite de mai
multe instituþii. Mai ales cã în urma
unei analize în teren se constatã faptul
cã în multe cazuri primãriile din
judeþul Mehedinþi raporteazã situaþii
nereale privind activitãþile realizate cu
aceºti beneficiari de ajutor social,
obligaþi sã presteze un numãr de ore
de muncã în folosul comunitãþii.
“Dacã facem un inventar al
realizãrilor la nivelul unitãþilor
administrativ-teritoriale pe ultimele
12 luni vom constata cã nu s-a
realizat nimic, adicã nu s-a modernizat
o uliþã, un parc. Eu vã spun cã în tot
judeþul gãsim cã au tãiat iarba ºi
constatãm cã s-au tuns sute de
hectare de iarbã, de fâneþe, s-au

curãþat zeci de hectare de cimitir ºi
s-au igienizat, dar dacã mergem prin
cimitire constatãm cã majoritatea sunt
împãdurite, cã s-au împrejmuit ºcoli,
cã s-au fãcut alei ºi multe alte
asemenea activitãþi” , a declarat
directorul Constantin Sârbulescu.
Pe fondul acestor observaþii,
conducerea Agenþiei Judeþene pentru
Plãþi ºi Inspecþie Socialã Mehedinþi
a subliniat în cadrul ºedinþei de lucru
a Comisiei de Dialog Social cã în
perioada urmãtoarea va intensifica
activitatea de control în judeþ, pentru
o verificare atentã a modului cum se
aplicã prevederile legii privind
acordarea ajutorului social la
unitãþile administrativ-teritoriale
din Mehedinþi.
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

Strategii de promovare a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
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Un nou proiect pentru persoanele vârstnice din
cadrul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi

metodã personalizatã, bazatã pe
caracterul terapeutic al vieþii active,
în care beneficiarii sunt antrenaþi în
diverse activitãþi constructive, cu
efecte pozitive asupra sãnãtãþii
psihice ºi a vieþii lor sociale.
Delegaþia italianã a vizitat cãminele
pentru persoane vârstnice de la
ªiºeºti ºi Strehaia, precum ºi pe cele
de îngrijire ºi asistenþã din
localitãþile Ilovãþ ºi Cireºu, a purtat

În perioada 11-13 iulie anul
curent, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi a primit vizita
unei delegaþii a 4 membri ai
Federaþiei
Naþionale
a
Pensionarilor-CISL Lombardia din
Italia.
Cu acest prilej s-au pus bazele
unui proiect de colaborare românoitalian, între Direcþia Generalã de

Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi ºi organizaþia
italianã mai sus menþionatã, în
domeniul terapiei ocupaþionale

pentru vârstnicii aflaþi în cãminele
pentru persoane vârstnice din
cadrul direcþiei noastre.
Terapia ocupaþionalã reprezintã o

discuþii cu personalul, dar ºi cu
beneficiarii ºi s-au desprins
primele idei cu privire la viitoare
proiecte comune.
Directorul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, domnul
Valentin Popescu le mulþumeºte pe
aceastã cale pentru deschiderea de
care au dat dovadã ºi îºi doreºte o
colaborare fructuoasã în beneficiul
persoanelor instituþionalizate din
centrele rezidenþiale aflate în
subordinea direcþiei noastre.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

O nouã tâlhãrie brevetatã de
români prin þãrile occidentale a
ajuns sã facã victime ºi în România
potrivit poliþiºtilor. Aruncarea cu
ouã în parbrizul maºinilor care
circulã în special noaptea este
ultima gãselniþã prin care oameni
nevinovaþi ajung sã fie tâlhãriþi
la drumul mare.
Metoda a fost aplicatã în
strãinãtate în special în zone
turistice unde ºoferii nu sunt atenþi

la prea multe detalii încercând
sã gãseascã locuri de cazare
sau de parcare.
Aºa cã dacã conduceþi pe timp de
noapte ºi vi se aruncã cu ouã crude
pe parbriz în nici un caz sã nu
acþionaþi ºtergãtoarele ºi sã nu
stropiþi parbrizul cu lichid de
parbriz. Ouãle amestecate cu apã
vor crea un strat opac pe parbriz ºi
nu veþi mai vedea nimic, chiar ºi
folosind ºtergãtoarele. Atunci veþi

fi obligat sã vã opriþi ºi cu mare
probabilitate veþi fi victima unei
tâlhãrii. Lãsaþi ouãle sã curgã pe
parbriz fãrã sã încercaþi sã-l curãþaþi
cu ºtergãtoarele ºi lichid de parbriz.
Continuaþi sã mergeþi cu maºina cât
mai departe posibil de locul
accidentului. Opriþi-vã numai atunci
când aþi ajuns într-un loc sigur.
Transmiteþi mai departe cât mai
multor persoane pentru a nu le lãsa
sã fie victime acestor tâlhari.

Tâlhãria care a îngrozit Occidentul a ajuns în România!
Avertizeazã pe toatã lumea!
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Cinci medalii de argint ºi o
medalie de bronz: bilanþul
participãrii româneºti la a
57-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de
Matematicã
Lotul olimpic de matematicã al
României a obþinut cinci medalii de
argint ºi o medalie de bronz la a 57-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale de
Matematicã, desfãºuratã în perioada 6
- 16 iulie, în Hong Kong. Au participat
602 concurenþi din 109 þãri.
Medaliile de argint au fost cucerite de
Theodor Andrei Andronache,
Alexandru Pascadi (ambii elevi ai
Liceului Teoretic Internaþional de
Informaticã din Bucureºti), Ciprian
Mircea Bonciocat (Colegiul Naþional de
Informaticã „Tudor Vianu” din Capitalã),
Ovidiu-Neculai Avãdanei (Colegiul
Naþional „Emil Racoviþã” din Iaºi) ºi
Laurenþiu Ioan Ploscaru (Colegiul
Naþional „Alexandru Lahovari” din
Râmnicu Vâlcea). Medalia de bronz i-a
revenit lui Tudor Plopeanu, elev al
Liceului Teoretic Internaþional de
Informaticã din Bucureºti.
Cu medalia din acest an, Theodor
Andrei Andronache devine triplu
premiant la Olimpiada Internaþionalã
de Matematicã, fiind laureat cu „argint”
în 2014 ºi în 2015, în timp ce Ciprian
Mircea Bonciocat ºi-a reeditat
performanþa de anul trecut.
Lotul olimpic al României a fost
însoþit de prof. univ. dr. Radu Gologan,
coordonator al lotului ºi preºedinte al
Societãþii de ªtiinþe Matematice din
România, conf. univ. dr. Cãtãlin
Gherghe (Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã a Universitãþii din
Bucureºti) ºi Mihail Bãlunã, profesor
la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
din Bucureºti. Pregãtirea echipei s-a
realizat în parteneriat cu Societatea de
ªtiinþe Matematice din România.
Olimpiada Internaþionalã de
Matematicã este cel mai prestigios
concurs de profil dintre toate
olimpiadele internaþionale de ºtiinþã.
Reamintim cã prima sa ediþie a fost
gãzduitã ºi organizatã de þara noastrã în
anul 1959, la iniþiativa Societãþii de
ªtiinþe Matematice (au participat echipe
din 6 state: Bulgaria, Polonia, Ungaria,
ex-Republica Democratã Germanã, exU.R.S.S. ºi ex-Cehoslovacia).
BIROUL DE COMUNICARE
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Reþeaua naþionalã de Lucrãtori de tineret voluntari – tineREÞEA
Ministerul Tineretului ºi
Sportului ºi-a propus crearea unei
reþele la nivel naþional de Lucrãtori
de tineret, din cadrul societãþii civile,
pe de o parte, pentru a identifica
nevoile reale ale tinerilor punând în
practicã dialogul structurat ºi, pe de
altã parte, pentru a rãspunde prin
formare nevoilor de participare ºi
implicare ale tinerilor în activitãþi de
tineret ºi voluntariat, urmând ca la
nivelul fiecãrui judeþ reþeaua de
lucrãtori de tineret sã realizeze cel
puþin 4 activitãþi din sfera
consultãrii ºi a dialogului structurat
(de minim 4 ore) ºi sã desfãºoare
minim 1 activitate de formare (de
minim 3 zile) în comunitãþile în care
sunt activi în perioada 17 iunie –
15 noiembrie 2016.
Obiectivele reþelei sunt creºterea
numãrului de tineri implicaþi în
evenimente de consultare ºi formare,
creºterea calitãþii evenimentelor de
tineret cu privire la consultarea publicã,
participare ºi dialog structurat,
asigurarea unei reprezentativitãþi
geografice echilibrate, din perspectiva
participãrii tinerilor în procesele de

consultare ca parte a dialogului
structurat ºi activitãþi de participare ºi
învãþare non-formalã.
În judeþul Mehedinþi, cei 2
voluntari lucrãtori activi de tineret
alãturi de Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Mehedinþi vor
pune în practicã dialogul structurat
pentru a identifica nevoile reale ale
tinerilor la nivel judeþean ºi vor
rãspunde prin formarea nevoilor de

participare ºi implicare ale tinerilor
în activitãþi de tineret ºi voluntariat.
Prima activitate din sfera consultãrii,
a avut loc marþi, 18.07.2016 în
foiºorul Direcþiei Judeþene pentru
Sport ºi Tineret Mehedinþi ºi a strâns
un numãr de 27 tineri cu vârste
cuprinse între 14 ºi 35 ani. Ei au
discutat despre nevoile, potenþialul,
oportunitãþile, competenþele lor –
precum ºi au venit cu idei de rezolvare

în perioada 18 - 22 iulie, o mie de
militari români ºi o mie de militari
din alte ºapte þãri urmând sã se
antreneze în comun pe mare, în
cele cinci zile ale aplicaþiei fiind
puse în aplicare proceduri de
operare la standarde NATO.
ªeful Statului major al
Comandamentului Flotei, Mihai
Panait, comandantul grupãrii de
forþe din cadrul exerciþiului, spune

Cel mai mare exerciþiu multinaþional de luptã împotriva
ameninþãrilor din spaþiul maritim organizat, anul acesta, de
Forþele Navale Române, a debutat, luni, în apele teritoriale
ale României ºi în apele internaþionale ale Mãrii Negre.
cã pe parcursul celor cinci inamice, ori lupta împotriva
zile se vor desfãºura exerciþii minelor –au fost create baraje
complexe, în toate mediile de mine de exerciþiu.
de luptã, la suprafaþã, în aer
“Încercãm sã demonstrãm faptul
ºi submarin.
cã suntem la un nivel ridicat de
“Sunt implicate ºi douã interoperabilitate, la care am ajuns
grupãri NATO permanente - cu navele din cadrul flotei ºi cu
cea de luptã împotriva echipajele aflate la bordul lor,
navelor de suprafaþã ºi cea de capabili sã proiectãm ºi sã
luptã împotriva minelor. Este desfãºurãm exerciþii de o
un exerciþiu complex, complexitate ridicatã. Încercãm, de
pregãtit din timp de cãtre asemenea, sã demonstrãm faptul cã
Comandamentul Flotei, ºi ne dorim se creeazã o stabilitate în regiune
ca pe parcursul celor cinci zile sã ºi prin desfãºurarea acestor
performãm la nivelul aºteptãrilor exerciþii multinaþionale”, a declarat
noastre ºi ale partenerilor NATO”, Mihai Panait.
a spus Mihai Panait.
La exerciþiu, Forþele Navale
Luni, în prima zi a exerciþiului, în Române participã cu 11 nave, douã
cadrul scenariului au fost efectuate elicoptere Puma Naval, douã
diverse acþiuni, între care cãutarea detaºamente mobile de lansare
ºi atacul submarinelor inamice, rachete ºi o navã de suport pentru
respingerea atacului aeronavelor
 continuare în pag. 7

a diferitelor situaþii problematice din
societate. Metoda prin care s-a
efectuat aceastã consultare poartã
numele de Cafenea Publicã ºi implicã
discuþii libere, deschise, care îi
implicã direct pe tineri.
În perioada urmãtoare se vor
desfãºura ºi alte activitãþi de
consultare ºi formare –vã invitãm
alãturi de noi!
 Daniela Borontiº

Cel mai mare exerciþiu al Forþelor Navale la Marea Neagrã

În cadrul celui mai mare
exerciþiu multinaþional de luptã
împotriva ameninþãrilor din spaþiul
maritim organizat anul acesta vor fi
evaluate structurile din Forþele
Navale Române care sunt
nominalizate pentru a face parte din
Forþa de Reacþie NATO 2016-2017
(NATO Reaction Force).
Potrivit Statului Major al Forþelor
Navale, Sea Shield 16 se desfãºoarã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Între douã sterpe declaraþii de presã...
*”Axa lumii” pare sã fie în
mare pericol dupã atentatul terorist
de la Nisa ºi dupã recenta loviturã
de stat (sau ce-o fi fost ea) din
Turcia. Ambele evenimente au vizat,
direct sau indirect, structura de
rezistenþã politico-economicã a
continentului european, relaþiile sale
multiple cu Statele Unite ale
Americii. Dacã atentatul de la Nisa
pare efectul unei acþiuni singulare,
patronate, totuºi, de temutul
ISIS, ceea ce s-a întâmplat în
Turcia se dezvãluie tot mai
evident a fi rezultatul unei
acþiuni concertate, vizând
efectiv bazele statului modern
turc. Rãmâne, pe mai departe,
un mister implicarea realã
(ipoteticã) în aceste
evenimente a preºedintelui
turc Regep Erdogan, bãnuit a
le fi orchestrat spre a-ºi
consolida puterea. Cert este,
totuºi, cã mitul puterii
liderului de la Ankara începe serios
sã se clatine, din ce în ce mai multã
lume acuzându-l în prezent de
orchestrarea „loviturii de stat”. În
ceea ce mã priveºte sunt convins cã
Erdogan va profita la maximum de
situaþia prezentã din Turcia pentru aºi consolida ºi pentru a-ºi face cât
mai profitabilã poziþia de putere
deþinutã. Dacã va avea ºi instinctul
de a nu întinde prea tare coarda în
relaþia cu partenerul american, nici
el într-o situaþie tocmai comodã.
*Liderii PSD (Liviu Dragnea, Lia

Olguþa Vasilescu ºi alþii) sunt
chemaþi, mai nou, unul câte unul
sau chiar toþi odatã, sã dea, nu-i
aºa, explicaþii la DNA. Fiindcã,
vorba aia, se apropie campania de
toamnã (electoralã, dar ce credeaþi,
agricolã?) ºi timp nu prea mai este
ca rândurile celui mai mare partid
sã fie, cât de cât, rãrite, aerisite,
decimate, în fine. Cu aceste
minunate ocazii, domn’ Livache

i-a cerut sã facã un denunþ
împotriva lui Klaus Iohannis, cel
care, printr-un nefericit complex de
împrejurãri, a ajuns, acum aproape
doi ani, preºedintele României.
Asta e, retrãim, se pare, în
România, perioada denunþurilor
staliniste, în urma cãrora te puteai
trezi, fãrã prea multã vorbã, la...
rãcoare,
pe
perioadã
nedeterminatã. Comic, ba chiar

(sau Livicã, mã rog, cum vã
place!) ºi-a putut reîntâlni fosta
soþie, pe doamna Bombonica, ºi
ea prinsã într-un dosãrel de
korupþionen, nu ºtiu cu câtã
îndreptãþire, dar nu trebuie sã
pierdem din vedere faptul cã DNA
are, probabil, printre obiectivele
de bazã, ºi unele cu caracter pur
umanitar. Cum ar fi refacerea
unitãþii familiei. În ceea ce o
priveºte pe simpatica primãriþã a
Craiovei, dumneaei a declarat, nu
ºtiu cât de prudent, cã procurorul

foarte comic e cã, dupã aceastã
întâmplare,
Administraþia
Prezidenþialã a dat un comunicat
prin care ni se spune cã
preºedintele nu o cunoaºte pe
doamna Lia Olguþa Vasilescu, cã
nu are cunoºtinþã de nu ºtiu ce, nu
ºtiu cum ºi alte asemenea bâlbâieli.
În condiþiile în care respectiva
doamnã le-a declarat procurorilor
lui peºte cã nu vrea sã facã niciun
denunþ împotriva cuiva, oricine ar
fi el, comunicatul de care vorbim
seamãnã cu gestul nu ºtiu cât de
reflex de a te apãra de niºte muºte
care nu existã. Sau poate cã existã,
în fine. Pãrerea mea? Existã, la
anumite niveluri, prezumþia cã Lia
Olguþa Vasilescu cunoaºte anumite
lucruri pe care le cunoaºte ºi Klaus
Iohannis, dar cel din urmã nu vrea
sã recunoascã. Din aceastã dilemã
(dacã despre o dilemã este vorba!)
nu puteþi, vorba marelui clasic,
ieºi. Am zis!
* Cicã este oficial: numitul
decedat Dan Condrea s-a sinucis.
Mde! Probabil cã este varianta care
mulþumeºte pe toatã lumea. Cu
asta dosarul Hexipharma a fost

închis, prin urmare toate ramurile
de implicare... colateralã pot sta
liniºtite. Mãcar pânã la urmãtoarea
schimbare de distribuþie de la
nivelul serviciilor de tot felul,
tangente sau nu regnului politic.
*Penibilului Adrian Curaj (omul
fãrã locuinþã personalã, dar
posesor a douã locuri de veci în
cimitirul de fiþe Bellu), i-a
succedat, la portofoliul Educaþiei,
ºi mai penibilul Mircea
Dumitru, pânã mai ieri rector al
Universitãþii din Bucureºti
(!!??), traducãtor de tratate
filosofice din limba germanã
fãrã ca dumnealui sã cunoascã
aceastã limbã (conform
propriilor declaraþii!). Bãieþaºul
ãsta ºi-a început ascensiunea
fulminantã chiar în zorii
„revoluþiei” din decembrie
1989, când a fost „pescuit” de
irefutabilul Liiceanu de la o
casã a pionierilor din Ilfov, unde
se zice cã ar fi condus un cerc de
traforaj, ºi pus în postura de
redactor de carte la Editura
Humanitas (fostã Editura Politicã),
abia achiziþionatã printr-o formã
„subtilã” de fapt de la Statul
român. Dar, cu toate astea, cum a
ajuns aceastã nulitate prost lustruitã
la conducerea celei mai mari ºi mai
prestigioase universitãþi româneºti
ºi de aici tocmai în fruntea
sistemului naþional de Educaþie este
greu de explicat. Sã fie la mijloc
stindardul anticorupþiei cu
direcþionare anti - Victor Ponta pe
care acest Mirciulicã l-a îmbrãþiºat
cu un entuziasm, vrând sã lase
impresia cã lucreazã? Cine sã ºtie?
Cumva Santa Klaus?
* Ilie Nãstase a împlinit 70 de
ani?! Aproape imposibil de crezut
pentru un om, pentru un mare
sportiv, al cãrui nume a fost
totdeauna sinonim cu tinereþea ºi
cu nonconformismul! Cu aceastã
ocazie, el a fost invitat la Cotroceni
ºi decorat. Bine cã ºi-a mai adus
cineva aminte de el. Fie ºi între
douã voiaje sau între douã sterpe
declaraþii de presã...
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Cine va câºtiga bãtalia pentru parlamentare în ALDE Mehedinþi?
ALDE Mehedinþi a obþinut un scor slab la alegerile locale din data
de 5 iunie. Deºi a obþinut în cele din urmã funcþia de vicepreºedinte
al Consiliului Judeþean prin Renata Nanciu, acest fapt a fost posibil
doar datoritã unei înþelegeri cu PSD Mehedinþi, partid care
câºtigase majoritatea consilierilor judeþeni. ALDE Mehedinþi a
obþinut în urma votului doar doi consilieri judeþeni ºi trei primari
comunali. Dezastrul electoral a fost în municipiul Drobeta Turnu
Severin, unde ALDE a ratat intrarea în Consiliul Local. În
perspectiva alegerilor parlamentare situaþia electoralã din acest
partid devine una foarte complicatã. În cel mai fericit caz, ALDE
Mehedinþi poate spera la un post de deputat. Însã cine ar putea fi
candidatul care sã deþinã aceastã funcþie? Evident unul din primii
doi lideri: deputatul Viorel Palaºcã, preºedintele ALDE Mehedinþi,
sau Nicolae Tudorescu, preºedintele executiv al ALDE Mehedinþi.
Nicolae Tudorescu, posibil
candidat la parlamentare
Nicolae Tudorescu este un
politician local care a evoluat mult
în ultimii ani. În anul 2011 a preluat
funcþia de preºedinte al Partidului
Conservator Mehedinþi, dupã ce
fostul preºedinte, Gheorghe
Florescu, a fost schimbat din
funcþie. PC Mehedinþi a fost un
partid care a trecut, în ultimii ani,
prin mai multe faze, de la succese
electorale la momente de
inactivitate politicã. Pânã la
alegerile locale din anul 2012
pentru PC Mehedinþi a fost o
perioadã nefastã, din anul 2008
partidul nemaifiind reprezentat în
Consiliul Judeþean Mehedinþi. A
fost pentru prima datã când, dupã
douã legislaturi consecutive, PC
Mehedinþi nu a mai deþinut funcþia
de vicepreºedinte al CJ Mehedinþi
ºi nu a mai intrat în forul legislativ
judeþean. A fost nevoie de o
schimbare la nivelul conducerii
sale pentru ca în PC Mehedinþi sã
reînvie speranþa unei relansãri
politice. Numirea lui Nicolae
Tudorescu în funcþia de preºedinte
a dinamizat, în mod cert, activitatea
organizaþiei judeþene, aceasta
devenind una mult mai intensã.
Prioritatea preºedintelui Nicolae
Tudorescu a fost refacerea
structurilor teritoriale de partid,
serios afectate atât datoritã faptului
cã partidul nu mai beneficia de
reprezentare în CJ Mehedinþi, dar
ºi cã acesta avea statutul de partid
de opoziþie. Practic, Nicolae

Tudorescu ºi-a asumat procesul
reconstrucþiei interne a PC
Mehedinþi, demers politic pe cât
de dificil, pe atât de ambiþios.
Nicolae Tudorescu, în calitatea sa
de preºedinte de partid, s-a
implicat cu suficientã fermitate ºi
responsabilitate în procesul
consolidãrii PC Mehedinþi, în
revigorarea structurilor locale de
partid. Alianþa PC cu PLR ºi
constituirea ALDE Mehedinþi a fost
o nouã etapã în destinul politic al
lui Nicolae Tudorescu, noul proiect
politic pãrând, chiar de la
constituire, unul de succes.
Nicolae Tudorescu a fost numit în
funcþia de preºedinte executiv al
ALDE Mehedinþi, iar la prima
întâlnire cu presa a declarat cã are
încredere în noul proiect politic.
Alegerile parlamentare din toamna
acestui an ar putea constitui o
oportunitate pentru Nicolae
Tudorescu de a deveni
parlamentar în ipoteza în care
candideazã din partea ALDE
Mehedinþi ºi va fi ales.
Viorel Palaºcã – 20 de ani
în funcþii publice
De exact 20 de ani, mai precis
din anul 1996, deputatul Viorel
Palaºcã deþine, fãrã întrerupere
funcþii publice alese sau numite.
A activat cel mai mult timp în
cadrul PNL Mehedinþi. În anul
1996 a ocupat pentru prima datã
o funcþie publicã, fiind numit, la
vârsta de 34 de ani, prefect al
judeþului Mehedinþi în guvernul
CDR. În anul 2000 este ales

vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, poziþie în
care a stat pânã în anul 2004. Din
anul 2005 a fost numit secretar
general al Ministerului Economiei
ºi Comerþului. La alegerile
parlamentare din anul 2008 a fost
ales deputat din partea PNL
Mehedinþi
pe
Colegiul
uninominal 3 Camera Deputaþilor.
La alegerile din anul 2012 a fost
reales deputat pe acelaºi colegiu,
de data aceasta candidând din
partea USL Mehedinþi.
În vara anului 2014 a pãrãsit PNL
Mehedinþi, fiind numit coordonatorul
nucleului de constituire în judeþ a
PLR Mehedinþi. Ulterior a fost numit
preºedinte al PLR Mehedinþi.
Din aceastã poziþie politicã a fost
numit preºedinte al ALDE
Mehedinþi, alianþã formatã din PLR
Mehedinþi ºi PC Mehedinþi.
Probabil a contat în aceastã numire

faptul cã era singurul parlamentar
al noului partid înfiinþat. Este greu
de apreciat dacã deputatului Viorel
Palaºcã i s-a reproºat ceva în urma
rezultatului slab obþinut de ALDE
Mehedinþi la alegerile locale din
acest an. În mod normal, în
calitatea sa de preºedinte al filialei
judeþene, deputatul Viorel Palaºcã
are ºi o vinã pentru scorul obþinut
în Drobeta Turnu Severin. Probabil
cã deputatul Viorel Palaºcã ºi-a
propus sã candideze la alegerile
parlamentare ºi îºi doreºte sã fie
reales pentru cel de-al treilea
mandat consecutiv de deputat, de
data aceasta din partea ALDE
Mehedinþi. Rãmâne de vãzut în ce
mãsurã conducerea ALDE
Mehedinþi va fi de acord cu aceastã
candidaturã ºi dacã alegãtorii
judeþului îi vor reconfirma
mandatul de deputat prin vot.
 Mircea Popescu

Cel mai mare exerciþiu al Forþelor
Navale la Marea Neagrã
 urmare din pag. 5

scafandri, Forþele Aeriene Române
asigurã secvenþele exerciþiilor de
luptã aerianã cu douã aeronave MIG
21 LanceR, dar ºi un elicopter
Puma, pentru evacuare medicalã,
iar Garda de Coastã româneascã
participã cu o navã de patrulare. De
asemenea, Bulgaria, Canada,
Grecia, Polonia, SUA, Turcia ºi
Ucraina participã cu cinci fregate,
trei vânãtoare de submarine, o
corvetã, un submarin, patru
aeronave ºi ofiþeri de stat major.
“Având în vedere complexitatea

exerciþiilor integrate în Sea Shield
16, numãrul mare de nave,
aeronave ºi militari participanþi,
precum ºi dimensiunea extinsã a
raioanelor maritime în care se
desfãºoarã acþiunile de instruire,
Forþele
Navale
Române
demonstreazã
cã
deþin
capabilitãþile organizatorice, de
planificare ºi de conducere, precum
ºi capacitãþile operaþionale
necesare pentru consolidarea
securitãþii ºi apãrãrii colective în
regiunea Mãrii Negre”, spun
reprezentanþii SMFN.
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Manipulare! Nu vã lãsaþi înºelaþi!

Românii s-au sãturat de
abureala „diplomatã” a acestor lichele
de stat ºi politice, aflate la guvernare
din ’90 încoace, cînd în opoziþie cînd
pe metereze. Aceºti descreieraþi ai
Puterii au reuºit ce n-au reuºit, timp
de sute de ani, marile imperii: sã
acapareze tot, sã vîndã tot, sã fure tot
ce era de furat, sã se burduºeascã de
bani ºi averi. „Proiectul de þarã”, din
care Iohannis a mormãit în faþa
microfoanelor cîteva fraze cu intonaþii
de ºcolar începãtor, e o gargarã
publicitarã, o colectã de lozinci copypaste. Nu putem spune, colecþie! O
adunãturã de fraze fãrã cap ºi fãrã
coadã. Un alt mod parºiv de a distrage
atenþia de la realele probleme interne
ºi externe. Noul proiect de þarã e o
ducere cu zãhãrelul, cum au fãcut de
un sfert de veac toatã clasa repetentã a
politicii româneºti! Ei, stãpînii
compromisurilor, care au alãptat
corupþia, clientelismul, sãrãcia ºi
subdezvoltarea, vor continua sã
escrocheze, sã exploateze, sã taxeze
pînã la ultimul leu poporul. În acest
proiect vom gãsi, pe lîngã alte mãsuri
pãguboase pentru România ºi
cetãþenii ei, taxarea gunoiului pe care
românul îl duce la tomberon, în funcþie
de numãrul sacilor ºi de greutatea lor.
În proiect este cuprinsã ºi vînzarea
unor bucãþi din Societatea Naþionalã a
Sãrii –societate strategicã ce
administreazã resursele României.
Tovarãºe Cioloº, acest guvern de
tehnocraþi care a muncit atît de mult
încît umblã deºelat, nu e capabil nici
mãcar sã se exprime în spaþiul public!
Manipulatorul-ºef al
Consiliului Fiscal
Cu ce-i încãlzeºte pe români un
nou proiect de þarã, impus de marile

puteri? Sãrãcia a împînzit România,
iar pãmpãlãul-ºef al Consiliului
Fiscal ºi-a permis sã declare cã
românii au pensii ºi salarii mari. Sã
fii orb ºi surd e de înþeles, dar sã fii
prost, neinformat sau manipulat e o
calamitate! Dacã nu ºtiai, tovarãºe
ignorant Ionuþ Dumitru, aflã cã
România este ultima pe listã cu cele
mai mici salarii ºi pensii din UE ºi
prima pe listã cu cele mai stufoase,
mai multe ºi mai mari taxe. Alo,
tovarãºe Cioloº, ce faceþi cu aceºti
incompetenþi, ce faceþi cu salariile,
pensiile, locurile de muncã ºi nivelul
de trai? Prioritarã, în proiectul de
þarã, trebuie sã fie mãrirea salariilor
ºi pensiilor, pînã vor ajunge la
nivelul celor din UE! Cã de aia
suntem în UE! Nu doar pentru taxe,
impozite ºi preþuri ca în UE, din
salarii de lumea a treia! Ce atîtea legi
ale salarizãrii, atîtea hîrþoage inutile?
Românului îi trebuie bani ca sã
trãiascã decent, nu are nevoie de legi
prost concepute ºi rãu aplicate! Ce
mare brînzã aþi fãcut de cînd v-a pus
Marele Excursionist pe jilþul
guvernului? Se pare cã toatã gaºca
voastrã merge pe deviza: „Totul
pentru noi, nimic pentru Þarã!”.
Sistemul toxic a otrãvit
viaþa românilor
Toate guvernele postdecembriste
au întocmit proiecte peste proiecte,
dar România, tot captivã în
subdezvoltare este! Ne tot minþiþi cu
proiecte, care de fapt hrãnesc
corupþia voastrã, clientela ºi tutela
strãinã (SUA, Bruxelles, FMI, BM,
NATO)! Iar noi dormim sforãind în
papuci ºi tolerãm sistemul lor toxic,
care a otrãvit viaþa românilor, a fãcut
þara praf, a permis trupelor armate
strãine sã ocupe România ºi sã aibã
baze militare pe teritoriul nostru, sub
pretextul cã ne apãrã de nu ºtiu ce
þînþari ºi tãuni. Noi nu sîntem în
rãzboi cu nimeni! Toate proiectele de
þarã de dupã 1990 s-au consumat
pe strategica lozincã „dupã noi
potopul”, adicã, distrugerea prin
vînzare a industriei ºi agriculturii
româneºti în favoarea strãinilor, cu
mita de rigoare pe masã pentru
Puterea de la Bucureºti. Vã jucaþi cu

viaþa unui popor! I-aþi jefuit trecutul,
acum vã jucaþi de-a v-aþi ascunselea
cu prezentul ºi îi subminaþi viitorul.
Ar trebui sã transforme Casa
Poporului în puºcãrie pentru voi! Ceaþi fãcut cu Învãþãmîntul, Sãnãtatea,
Industria, fabricile ºi uzinele pe care
aþi pus labele dupã ’90? Ce-aþi fãcut
cu pãdurile ºi terenurile agricole? Leaþi fãcut bani în conturile voastre din
paradisurile fiscale! Ce-aþi fãcut cu
Armata Þãrii, ca acum sã nu mai aibã
cine sã ne apere? Avem trupe strãine
pe pãmânt românesc, dar nu pentru
interesul nostru, ci, al „lor”! Sînteþi
specialiºtii lui peºte doar în proiecte
virtuale! Avem deja un proiect de þarã
impus de SUA ºi Bruxelles, la care
ne-aþi înjugat! Proiectul de þarã viabil
ºi sãnãtos este însãºi Constituþia
României! Dacã era respectatã nu se
ajungea la aceastã bornã a haosului.
Dacã noul proiect era cu adevãrat
destinat dezvoltãrii României, ar fi
scris negru pe alb: electrificarea
satelor, a miilor de gospodãrii care
trãiesc în întuneric ºi modernizarea
tuturor satelor! Modernizarea ºcolilor
ºi spitalelor! Ar fi spus NU
regionalizãrii, pe care Cioloº,
înghiontit de Bruxelles, o tot repune
pe tapet ca pe o soluþie salvatoare.
Manipulare ordinarã!
Un proiect de vorbe goale
Strãmoºii noºtri au murit pentru
România unitã, ca astãzi, duºmanii
care ne lucreazã pe la spate sã ne
regionalizeze dupã interese, sub
falsul pretext al folosirii eficiente a
fondurilor europene. A banilor
noºtri de fapt, pe care îi plãtim
Uniunii sub forma unor uriaºe taxe.
UE are programat sã transforme
statele naþionale în regiuni uºor de
stãpînit ºi manipulat! Proiectul de
þarã ar trebui sã spunã NU sãrãciei,
austeritãþii, subdezvoltãrii. NU
vînzãrii terenurilor agricole, NU
vînzãrii resurselor naturale, NU FMI,
NU revizuirii Constituþiei, NU
monedei euro, NU, bazelor ºi
armatelor strãine de pe teritoriul þãrii
noastre. Oare Cioloº ºi Iohannis,
care în ipocrizia lor se laudã cã vor
face România mai competitivã, cu
un proiect de vorbe goale (cum a

fost ºi lozinca electoralã a lui
Iohannis –România lucrului bine
fãcut –manipulare ordinarã), nu
ºtiu cã milioane de români cu salarii
de mizerie ºi trãiesc pe caietul cu
datorii, nu ºtiu cã 4,5 milioane de
români merg zilnic la serviciu
înghesuindu-se în autobuze,
metrouri, pentru un salariu de
mizerie, din care statul ia 80% prin
taxe ºi impozite (dintr-un salariu net
de 1.000 de lei, impozitele ºi taxele
aferente sînt de 800 de lei)?
Deparazitarea „agricultorilor”
din guvern!
Ca parte din acest proiect, Cioloº
tot cu pruna în gurã, a fãcut o altã
deparazitare a „agricultorilor” din
guvern! Agricultura e domeniul sãu
forte. Curaj, doi ‘escu ºi-un bostan au
fost daþi de-a berbeleacul. Cioloº a
fost somat sã arunce Bostanul, nu-i
aºa?, alterase planurile SRI ºi punea
în pericol relaþia sa cu instituþia!
Rectificînd ºi simplificînd legile Big
Brother, dupã ce fuseserã respinse de
Curtea Constituþionalã, neinspiratul
bostãnel le-a astupat bãieþilor
ascultãreþi urechile clãpãuge ºi gaura
cheilor. Vorbim de legea cartelelor
prepay, a reþelelor de Wi-Fi ºi a
securitãþii cibernetice, unde ministrul
tehnocrat Bostan a îndrãznit sã reducã
drastic atribuþiile SRI în controlul
reþelelor de internet, dar ºi propunerile
iniþiale avansate de serviciile de
informaþii. Bostan s-a luat la trîntã cu
cine nu trebuia ºi musai trebuia lãsat
la vatrã. Sã vedem cît va rezista
primãriþa Capitalei, care face cum e
firea ei ºi bine face, punînd ordine în
organizarea evenimentelor care
blocheazã circulaþia pe marile
bulevarde ale Capitalei. Sper cã i-a dat
Dumnezeu în gînd sã interzicã ºi
paradele curcubeiºtilor L.G.B.T. Dacã
deviaþii-sexual vor sã se dea în
stambã, sã meargã pe pustii, în
Sahara ori la Polul Nord. Noi, cei
normali la cap nu sîntem obligaþi sã
acoperim ochii copiilor cînd aceºti
dezaxaþi/dezaxate
defileazã
împopoþonaþi/împopoþonate pe
bulevardele Capitalei.
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Prea sãraci, prea ca la þarã
Statisticienii nu mint niciodatã
în regimurile democratice. Poate doar
dacã vor sã îºi salveze funcþia. Iau
realitatea aºa cum este ea, crudã, ºi o
transformã în grafice ºi în procente, ca
niºte albinuþe, realizeazã estimãri în
ceea ce priveºte dezvoltarea, viitorul.
Ei depoziteazã cifre, pãrþi din realitate
ºi din istorie, pe care le vor consulta
urmaºii noºtri care vor dori sã vadã
cum s-a trãit dupã 26 de ani de
democraþie în România. Cam singura
perioadã de democraþie în România,
cât de cât. Datele statistice ale ultimului
an, când s-au împlinit 25 de ani de la
revoluþia sau evenimentul din 1989
sau loviturã de stat, cum i-ar spune
Erdogan, pãstrând proporþiile, aratã
cã nu am progresat deloc, ci am
regresat. Este uluitor, cum, deºi au mai
multã libertate de dat din gurã, românii
o duc tot mai prost. Este vorba de
marea masã a românilor: cei care
trãiesc din salariul minim, care poate
fi cheltuit ºi într-o zi, dacã românaºul
nu este atent ºi nu îºi achitã mai întâi
facturile ºi apoi Dumnezeu cu mila,
pânã la noua leafã.
Institutul Naþional de Statisticã a dat
publicitãþii datele aferente anului
trecut. Este vorba de indicatorii
privind civilizaþia, precum apã caldã,
cãldurã, canalizare bunuri deþinute,
accesul la alte facilitãþi. Adicã unele
lucruri aºa-zis elementare.
Procentele sunt cutremurãtoare ºi
aratã nu cã democraþia nu a
funcþionat, ci cã în România
democraþia a funcþionat selectiv, doar
pentru unii ºi pentru majoritatea a
însemnat regres ºi sãrãcie. Oamenii
nu mai au bani sã îºi repare
televizoarele ºi au preferat sã revinã
la cele vechi, alb-negru, scoase de la

naftalinã sau din vreun pod. Culmea
este cã nu le-au aruncat ºi cã cele albnegru încã mai funcþioneazã. Pe ecran
nu este Ceauºescu ºi producþia
record de cãrbune sau de porumb a
statisticienilor de pe vremea aceea, ci
datele statistice ale zilei de azi,
Dragnea, Iohannis ºi Bãsescu.
Televizorul a rãmas cel de pe vremuri.
Culmea este cã faþã de 2014 –1,2%
procentul de utilizatori de televizoare
alb-negru a crescut în 2015 la 1,4%,
ceea ce înseamnã cã trendul este
crescãtor sau cã e vorba doar de o
modã, având în vedere cã este posibil
ca cei care folosesc tv-ul, chiar ºi albnegru, sã achite în continuare
abonament la cablu. Mai este posibil
ca statistica sã nu cuprindã ºi faptul
cã încã nu mai erau oameni care
aveau tv ºi au ales varianta sã
urmãreascã realitatea crudã ºi
costumele Armani ale politicienulor
ºi exit-polurile la tv-urile alb-negru.
Este un semn al sãrãciei ºi al
subdezvoltãrii faptul cã oamenii revin
dupã 26 de ani la tv-ul alb-negru.
Oare cum se vede o realitate bicolorã,
ca în comunism, deºi telespectatorul
este în democraþie trãitor, cu o
realitate extrem de coloratã? Unii ar
spune cã mesajul ajunge la privitor
ºi aºa. Pânã la urmã diferenþa este de
câteva culori. Cel puþin în ceea ce
priveºte radioul nu existã nicio
schimbare în ultima sutã de ani: apeºi
pe buton ºi se aude o voce sau
muzicã. La tv au apãrut culorile ºi alte
îmbunãtãþiri, dar încã nu miroase
mâncarea din televizor. Omul nu îºi
mai permite sã mai viseze, privind o
fripturã la televizor. O vede alb-negru.
Sãrãcia este mai mare când statisticile
INS vorbesc despre veceul din fundul

curþii. Ei bine România are cele mai
multe toalete în fundul curþii, din
întreaga Uniune Europeanã, rapotat la
numãrul de locuitori. Pânã ºi bulgarii
ne-au depãºit la servicii de canalizare
oferite populaþiei, cu 54%. În România
52% din gospodãrii au veceul în
grãdinã, printre buruieni ºi printre
zarzavaturi. De serviciile de canalizare
oamenii au început sã fugã, din cauza
preþurilor mari la utilitãþi. În mod
paradoxal a scãzut ºi consumul de apã
menajerã ºi de agent termic. Încã trei
oraºe mari ale
þãrii au rãmas fãrã
sistemul
centralizat de
termoficare.
Locuitorii au ales
variante
de
încãlzire care sã
le permitã sã
apese pe buton ºi
sã reducã din consum, atunci când nu
îºi permit.
Nimic nu este întâmplãtor. În fiecare
an, populaþia României se reduce cu
70.000 –80.000 de persoane. Este
echivalentul populaþiei unui oraº,
chiar reºedinþã de judeþ. În ritmul
acesta în 2040 populaþia þãrii va fi de
sub 14 milioane de locuitori, adicã
va scãdea dramatic ºi numãrul
alegãtorilor cu drept de vot ºi cel mai
probabil cã se va reduce numãrul
oraºelor ºi al comunelor, prin pustiire

efectivã sau prin comasare.
Traversãm una din cele mai negre
perioade din viaþa poporului român,
din 1918 încoace. Nici în perioada
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial nu
am regresat în halul acesta, deºi am
fost bombardaþi de ambii eliberatori:
ruºi ºi americani. Suntem prea sãraci,
ca sã ne mai ia cineva în calcul în caz
de rãzboi. Doar vor trece tancurile ºi
atât sau va pica o bombã, aºa,
demonstrativ.
Singura veste bunã este cã statul

canadian se gândeºte sã elimine
vizele pentru români. Avem UE,
avem NATO. Tot e ceva. Pregãtiþi-vã
bagajele cei care aþi mai rãmas.
Canada e un tãrâm neexplorat de
românul liber vorbitor ºi cu veceul
în fundul curþii. Cum o fi sã pleci în
Canada fãrã vizã ºi cu o mie de lei
în buzunar? Are cineva curaj sã o
mai ia din loc? E pregãtit de un veceu
în mijlocul casei? Trecerea de la
grãdinã, la gresie va fi durã. Atenþie!
 ªtefan Bãeºiu
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Un mare jubileu:

75 de ani de la apariþia ISTORIEI LITERATURII ROMÂNE DE
LA ORIGINI PÂNÃ ÎN PREZENT de G. CÃLINESCU (IV)

 urmare din numãrul trecut

Pentru perioada de dupã 1900,
câmpul referenþial al criticului s-a
îmbogãþit, exista deja reperul
lovinescian, în speþãIstoria literaturii
române contemporane, cea mai
apropiatã, ca metodã, de G. Cãlinescu
dintre toate istoriile literare existente.
Deosebirile de E. Lovinescu se menþin,
totuºi, Al. Piru amintind, în acest sens,
faptul cã G. Cãlinescu „nu defineºte
curentele aprioric dupã programele
revistelor, ca E. Lovinescu, ci scoate
notele lor caracteristice din analiza
scriitorilor, a posteriori”. Prin urmare,
marile curente din epocã
(sãmãnãtorismul, simbolismul,
poporanismul) sunt, în primul rând,
ilustrarea efortului creator al unor
personalitãþi inconfundabile ºi într-o
foarte micã mãsurã ilustrarea unor
direcþii sau programe. Cãlinescu
subliniazã tendinþa naþionalã ºi
sãmãnãtorismul, noul sãu mesianism

aplicat etnicitãþii (N. Iorga, M.
Sadoveanu, I. Agârbiceanu, I. Chendi
º.a.), teoria specificului naþional
promovatã de reprezentanþii curentului
poporanist grupat în jurul revistei
Viaþa Româneascã (G. Ibrãileanu, C.
Hogaº, G. Galaction º.a.), simbolismul
- preponderent de expresie francezã –
cultivat de G. Bacovia, I. Minulescu,
ªt. Peticã, D. Anghel, Elena Farago,
reorientarea spre clasicism promovatã
de critica universitarã în manierã
neojunimistã etc. Epoca 1920- 1940,
interbelicã, este observatã din interior,
astfel cã, mai motivat decât în cazul
altor perioade, criticul nu recurge, în
clasificarea materiei, la criterii din afara
literaturii, stabilind diviziunile,
consecvent, a posteriori. Un prim
capitol este rezervat romancierilor de
cele mai diverse formule (Liviu
Rebreanu, Hortensia Papadat
Bengescu, Camil Petrescu, Felix
Aderca etc.). Moderniºtii tutelaþi de E.
Lovinescu ºi reprezentaþi de Tudor
Arghezi, A. Cotruº, G. Topârceanu, Al.
Philippide, Otilia Cazimir, unii dintre
ei (Arghezi, Philippide) mai apropiaþi
sufleteºte de Viaþa Româneascã, e
adevãrat, însã G. Cãlinescu îºi
probeazã o datã în plus consecvenþa
de a grupa scriitorii dupã natura internã
a operelor ºi nu dupã dependenþa de
o anumitã grupare sau revistã. La
tradiþionaliºti, G. Cãlinescu îi include,
între alþii, pe Ion Pillat, B. Fundoianu,
I. Voronca etc.. Ei autohtonizeazã
simbolismul, în vreme ce poeþii
ortodoxiºti (Nichifor Crainic, Lucian

Blaga, Vasile Voiculescu) se
comportã neunitar, unii
cultivând misticismul
iconografic, alþii (Blaga, spre
exemplu) impunându-ºi
propriul sistem filosofic.
Avangarda
literarã
româneascã este abordatã
într-un capitol al cãrui titlu –
Dadaiºti, suprarealiºti,
ermetici –lasã impresia
unei miºcãri pestriþe,
neunitare, eteroclite, fiind
cuprinºi aici scriitori afirmaþi în anii 30,
în jurul revistelor de avangardã ºi cei
care au ilustrat, într-un fel sau altul,
balcanismul (Tristan Tzara, Ion Barbu,
Geo Bogza, Urmuz, Ion Vinea, Mateiu
I. Caragiale, Eugen Jebeleanu, C.
Theodorescu, Emil Botta, Dan Botta,
Vladimir Streinu º.a.). ªi mai eteroclit
apare capitolul Alte orientãri, care
include câteva direcþii critice („critica
scepticã ºi anticlasicã” –Paul
Zarifopol, Mihai Ralea, Tudor Vianu
–„critica profesionalã” –Pompiliu
Constantinescu, ªerban Cioculescu),
proza documentarã (Al. Kiriþescu, N.D.
Cocea), teatrul (G.M. Zamfirescu,
Tudor Muºatescu, Gh. Ciprian), „noul
roman citadin” (G. Cãlinescu, cu
Cartea nunþii ºi Enigma Otiliei, V.
Papilian), literatura femininã (Maria
Banuº, Igena Floru, Georgeta Mircea
Cancicov, Lucia Demetrius º.a.), poeþi
diverºi ca tematicã ºi orientare (V.
Militaru, N. Þaþomir, G. Lesnea, V.
Carianopol, Al. Mateevici,
Gherghinescu Vania, Ion Sofia
Manolescu, ªtefan Baciu º.a.). G.
Cãlinescu marcheazã ºi momentul
1933, când apare noua generaþie de
scriitori, cea nãscutã în primul deceniu
al secolului al XX-lea, cu tendinþa ei
manifestã cãtre noi experimente
(Mircea Eliade, Emil Cioran, Anton
Holban, Mihai Sebastian, M. Blecher
º.a.). Istoria literaturii române de la
origini pânã în prezent se încheie cu
capitolulSpecificul naþional, un eseu
strãlucitor, prin care G. Cãlinescu
urmãreºte sã stabileascã liniile
definitorii ale modului de a fi românesc,
aºa cum transpar ele în operele

scriitorilor noºtri reprezentativi. Ideea
de la care porneºte G. Cãlinescu e cã
abordarea „problemei notei specifice”,
departe de a conþine în ea ceva nociv
ºi în ciuda „inamiciþiei” cu care este
privitã, þine de procesul legitim de
afirmare a propriei identitãþi, de care
nu e strãin niciun intelectual, indiferent
de originea lui: „Pe tot globul oamenii
poartã aceleaºi veºminte ºi impresia
generalã e de uniformitate. Dar ochiul
adânc va distinge stilul propriu.
Specificitate nu este echivalent cu
pitoresc ºi o civilizaþie românã cu
iºlicuri ºi beniºuri ar fi doar un
muzeu(...).Specificul nu e un dat care
se capãtã cu vremea, ca sã se poatã
afirma cã abia suntem pe calea de
determinare, el e un cadru
congenital. ªi fiindcã nu se capãtã,
nici nu se pierde”. În ceea ce ne
priveºte, „am fãcut caz de latinitatea
noastrã, indiscutabilã, dând însã
impresia cã suntem tineri”, în
realitate „noi însã suntem romani ca
ºi francezii galo-romani, popor
strãvechi adicã, cu notele lui etnice
neschimbãtoare esenþial, primind
limba ºi cultura latinã. În fond
suntem geþi ºi e mai bine a spune
cã, în felul nostru, am primit ºi noi
succesiunea spiritului roman, pe
care trebuie sã-l continuãm de la
longitudinea realã, fãrã mimetisme
anacronice. Spiritului galic ºi brit
trebuie sã-i corespundã aici, prin
sporire, spiritul getic. Cãci sã nu
uitãm cã pe Columna lui Traian, noi,
dacii, suntem în lanþuri”.
(Va urma)
Eugen MÃICÃNEANU
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Jandarmii au fost în misiune de Sfântul Ilie APARITII EDITORIALE MEHEDINTENE

Efective ale Jandarmeriei
Mehedinþi au acþionat în perioada 20 21 iulie, pentru asigurarea unui climat
de ordine ºi siguranþã publicã necesar
desfãºurãrii în condiþii de normalitate
civicã a manifestãrilor religioase ºi
evenimentelor cultural-artistice
prilejuite de sãrbãtoarea religioasã a
Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul.
În acest sens, jandarmii au avut în
vedere ca ordinea ºi liniºtea publicã sã
nu fie tulburatã la serbãrile câmpeneºti
ce s-au desfãºurat în localitãþile:
Pruniºor, Eºelniþa, Podeni, Bala, Balta,
Jirov, Cujmir, Salcia, Livezile, Vânjuleþ.
Jandarmii mehedinþeni sprijiniþi de

efective din cadrul Grupãrii de
Jandarmi Mobile “Fraþii
Buzeºti” Craiova au acþionat
pentru prevenirea fenomenului
infracþional ºi contravenþional,
descurajarea persoanelor
predispuse la comiterea
fap te lo r an ti so ci al e ºi
soluþionarea operativã a
sesizãrilor primite de la
cetãþeni.
Pentru evitarea producerii
oricãrui incident nedorit, Jandarmeria
Mehedinþi a recomandat participanþilor la
aceste manifestãri sã respecte indicaþiile
forþelor de ordine, sã evite implicarea în
conflicte de orice naturã ºi sã aibã grijã
de bunurile personale. Totodatã,
jandarmii i-au sfãtuit pe cetãþenii care au
participat la aceste activitãþi împreunã cu
minori sã îi supravegheze cu atenþie
pentru a nu se pierde în mulþime, iar întro astfel de situaþie sã se adreseze forþelor
de ordine în cel mai scurt timp.
COMPARTIMENTUL INFORMARE
RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

La începutul lunii iulie 2016, la Editura PROFIN Drobeta
Turnu Severin, a apãrut “Epigrama de Strehaia”, nr. 3, o revistã
de umor apreciatã în þarã ºi chiar în diaspora româneascã.
Revista are o graficã color de excepþie, prin contribuþia artistului
grafician, bistriþeanul Lucian Dobârtã. Revista este cotatã ca
fiind de top în România, prin implicarea Colegiului de
redacþie, alcãtuit din cei mai buni
epigramiºti din þarã.
Un merit deosebit revine
Redactorului ºef, scriitoarea ºi
epigramista Any Drãgoianu ºi
binenþeles directorului fondator al
revistei, scriitorul ºi epigramistul
strehãian, inginerul Vasile Vulpaºu.
Odatã cu revista, la aceeaºi editurã,
a apãrut volumul de epigrame, “Cu
epigrama în ring!”, al autorului
Vasile Vulpaºu, membru al Uniunii
Epigramiºtilor din România, având o prefaþã semnatã de Excelenþa
Sa, domnul George Corbu, preºedintele uniunii.
Calitatea epigramelor, cu o graficã color de excepþie, având peste
25 de caricaturi ce aparþin marelui caricaturist brãilean, Constantin
Pãtrãºcan, volumul este bine primit de cei pasionaþi de epigramã ºi
are toate ºansele sã fie premiat la festivalurile de literaturã din þarã.
Felicitãri domnului Vasile Vulpaºu pentru efortul sãu de a
înscrie Mehedinþiul pe harta epigramaticã a þãrii, prin editarea
unei reviste specifice, cu impact zonal, naþional ºi internaþional.
Dana C. Popescu
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COMUNICAT
Ca urmare a manifestãrii
fenomenelor hidrometeorologice
periculoase pe timpul instituirii
avertizãrilor de COD PORTOCALIU,
meteorologic ºi hidrologic, în

perioada 15.07.2016, ora 18:00 18.07.2016, ora 05.00, la nivelul

judeþului Mehedinþi s-au produs
urmãtoarele efecte:
Au fost afectate un numãr de 31
localitãþi, din care:
- Municipii ºi oraºe: 3 (mun.
Drobeta Turnu Severin, mun.
Orºova, oraº Strehaia)
- Comune ºi sate: 28 (com.
Pãtulele, com. Eºelniþa; com.
ªimian în ªimian, Dedoviþa,
Dudaºul Cerneþiului, Cerneþi, com.
Pristol; Com. Burila Mare în
Burila Mare ºi Crivina; com.
Gogoºu în sat Burila Micã; com.
Gruia; Com. Devesel în sat
Scãpãu; com. Livezile, com.
Iloviþa, loc. Halânga, loc. Broºteni,
loc. Lupºa, loc. Fântâna
Domneascã, loc. Mijarca, loc.
Igiroasa, loc. Rogova, loc. Poroina,
loc. Imoasa, loc. Luncºoara, loc.
Stãnceºti, loc. Corzu, loc. Salcia,
loc. Izimºa).
Au fost inundate un numãr de 14
locuinþe - ( 6 în mun. Drobeta Turnu
Severin, 3 în loc. ªimian, 2 în sat

Cerneþi - com. ªimian, 1 în sat
Dedoviþa- com. ªimian, 1 în sat
Piatra Albã- com. ªimian, 1 în com.
Gruia).
Au fost inundate un numãr de 13
anexe gospodãreºti - (2 în mun.
Drobeta Turnu Severin, 4 în loc.
ªimian, 1 în com. Eºelniþa, 2 în
com. Pristol, 2 în com. Burila Mare,
2 în sat Scãpãu - com. Devesel).
Au fost inundate un numãr de 50
curþi - (21 în mun. Drobeta Turnu
Severin, 12 în loc. ªimian, 3 în sat
Dedoviþa - com. ªimian, 4 în loc.
Cerneþi - com. ªimian, 3 în loc.
Pãtulele, 2 în com. Pristol, 2 în com.
Burila Mare, 2 în sat Crivina - com.
Burila Mare, 1 în sat Burila Micã com. Gogoºu).
Au fost inundate un numãr de 48
subsoluri/beciuri (19 în mun.
Drobeta Turnu Severin, 1 în oraº
Strehaia, 22 în loc. ªimian, 2 în loc.
Cerneþi - com. ªimian, 1 în sat
Dudaºul Cerneþiului - com. ªimian,
1 în loc. Pãtulele, 1 în com. Livezile,
1 în com. Ilovãþ).
A fost afectatã o porþiune din
drumul judeþean DJ 607 C.
Au fost avarii la alimentarea cu
energie electricã la un numãr de
15 localitãþi (Halânga, Broºteni,
Lupºa, Fântâna Domneascã,

Mijarca, Igiroasa, Rogova, Poroina,
Livezile, Imoasa, Luncºoara,
Stãnceºti, Corzu, Salcia, Izimºa).
Mãsuri luate:
A fost activatã Grupa operativã a
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã,
sub
comanda
inspectorului
ºef,
fiind
operaþionalizat Centrul Judeþean de
Coordonare ºi Conducere a
Intervenþiei (C.J.C.C.I.) (Etapa I) în
perioada 15.07.2016, ora 18.00 16.07.2016. ora 22.00.
S-a acþionat cu urmãtoarele forþe
ºi mijloace:
La nivelul judeþului Mehedinþi, în
perioada menþionatã, 235 de
pompieri cu 37 de autospeciale de
lucru cu apã ºi spumã, 12
autocamioane de intervenþie, 27 de
motopompe ºi 2 autospeciale de
primã intervenþie ºi comandã, au
acþionat pentu înlãturarea efectelor
negative produse, astfel:
- în mun. Drobeta Turnu
Severin: s-a intervenit pentru
degajarea a 14 acoperiºuri sau
elemente de acoperiº (12 la blocuri
de locuinþe ºi 2 la case de locuit)
prãbuºite sau în pericol de cãdere,
care au avut ca efect negativ
avarierea a 6 autoturisme.
- s-a intervenit pentru
evacuarea apei din 14 locuinþe,
13 anexe gospodãreºti, 50 de curþi
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ºi 48 subsoluri/beciuri.
De asemenea pentru înlãturarea
efectelor negative produse de
inundaþii la nivelul judeþului
Mehedinþi, a intervenit din cadrul ISU
Dolj, un echipaj format dintr-un ofiþer
ºi 31 subofiþeri cu 1 ACI ºi
4motopompe (1 MPR+3MPT).
Totodatã, alãturi de forþele
profesioniste, la intervenþii au
participat SVSU Drobeta Turnu
Severin, SVSU ªimian, SVSU Burila
Mare, SVSU Gruia, SVSU Pristol,
SVSU Iloviþa cu 59 voluntari, 11
motopompe, 4 drujbe, 6 utilaje grele,
4 mijloace de transport, precum ºi
S.C. Secom S.A. cu 12 salariaþi, 2
vidanje ºi 1 utilaj greu
(buldoexcavator).
În perioada imediat urmãtoare,
comisii de specialitate numite prin
Ordin al prefectului se vor deplasa
în teritoriu, în vederea validãrii
rapoartelor întocmite de comitetele
locale pentru situaþii de urgenþã ca
urmare
a
fenomenelor
meteorologice periculoase. În urma
centralizãrii datelor, va fi întocmit la
nivel judeþean un Raport de sintezã
care va sta la baza identificãrii ºi
solicitãrii de fonduri pentru
refacerea infrastructurii ºi
obiectivelor afectate de calamitãþi.
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

Decizie Curtea Constituþionalã – revizuirea Constituþiei
Asociaþiile MozaiQ ºi
TRANSform considerã regretabilã
decizia Curþii Constituþionale a
României cu privire la iniþiativa
cetãþeaneascã a Coaliþiei pentru
Familie prin care se urmãreºte
revizuirea Constituþiei României în
sensul restrângerii definiþiei familiei
la cea nuclearã ºi implicit
interzicerea oricãrei posibilitãþi
pentru legiferarea cãsãtoriilor între
persoanele de acelaºi sex. Iniþiativa
Coaliþiei pentru Familie, deºi o
iniþiativã legalã, creeazã un mediu
ostil, degradant ºi derogatoriu faþã
de comunitatea LGBT+ (lesbiene,
gay, bisexuali li personae trans) din
România. Considerãm cã prin
aceastã
decizie,
Curtea
Constituþionalã a eºuat în
îndeplinirea atribuþiilor sale de

gardian al Constituþiei ºi de apãrãtor
al statului de drept ºi a drepturilor
ºi libertãþilor fundamentale ale
tuturor cetãþenilor români.
În continuare, considerãm cã
Parlamentul României are datoria de
a dovedi cã urmãreºte interesul
general al societãþii româneºti,
inclusiv a persoanelor LGBT+,
respingând aceastã initiative (ce poate
duce doar la creºterea tensiunilor
sociale ºi a faptelor bazate pe urã),
asigurând un cadru legislativ bazat
pe egalitatea în drepturi ºi demnitate
a tuturor cetãþenilor români, urmãrind
în acelaºi timp protecþia grupurilor
minoritare. Parlamentarii trebuie sã
asigure reprezentarea justã ºi
echitabilã a tuturor cetãþenilor,
indiferent de gen, rasã, etnie, orientare
sexualã, identitate de gen, abilitate

fizicã sau statut socio-economic.
Astfel, Parlamentul României, ca o
instituþie fundamentalã a statului
român, trebuie sã asigure un cadru
legal ºi social compatibil cu
valorile liberale ºi internaþionale ale
oricãrei democraþii.
Considerãm regretabilã
hotãrârea de astãzi (20 iulie a.c.) a
Curþii Constituþionale, care poate
reprezenta un precedent extrem de
periculos pentru statul de drept ºi
asigurarea egalitãþii în drepturi a
tuturor cetãþenilor, putând duce
chiar la o proliferare a practicilor
prin care tirania majoritãþii dominã
minoritatea. Astãzi, drepturile
persoanelor LGBT+ sunt puse sub
semnul întrebãrii. Mâine ar putea
fi puse la îndoialã drepturile
reproductive ale femeilor sau

drepturile minoritãþii rome. Cât
timp comunitatea LGBT+ nu este
protejatã de statul român, niciun
alt cetãþean nu se poate simþi în
siguranþã. În aceste momente de
maxima tensiune, solidaritatea
cu comunitatea LGBT este
absolut necesarã.
În aceastã searã, începând cu ora
19:00, membrii comunitãþii LGBT+
ºi aliaþii lor se vor întâlni în capitalã,
în Piaþa Universitãþii, ca reacþie la
decizia CCR. Invitãm fiecare
cetãþean ataºat valorilor europene
sã ni se alãture.
Detalii de contact: Vlad Viski,
MozaiQ, Tel: +40 730 92 44 33,
Email: vladviski@gmail.com
Alexandra Scînteianu, TRANSform,
Tel. +40 769 71 78 87, Email:
alexandra.scinteianu@webanderthal.com
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Zodia Berbec

Horoscop
Zodia Leu

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

Se contureazã un final de etapã profesionalã,
fie se încheie un proiect de anvergurã, fie se
schimbã ºefii, colegii sau regimul de muncã.
Turnurile sunt importante ºi cu efecte pe termen
lung. Recomandabil este sã fii prudent vizavi de
orice relaþie ºi sã vorbeºti strictul necesar.
Imaginea ta în ochii celorlalþi poate avea de suferit.
Eºti înconjurat de prieteni, are îþi vor oferi soluþii
viabile pentru rezolvarea situaþiilor în care eºti
implicat. Ascultã cu atenþie ce þi se spune ºi chiar
noteazã într-un jurnal. La sfârºitul sãptãmânii ai
nevoie de odihnã, liniºte ºi compania celor dragi.

Primele zile ale sãptãmânii rãscolesc relaþiile
profesionale, astfel cã la serviciu sunt posibile turnuri
neaºteptate, finaluri ale unor activitãþi ºi situaþii care
dureazã demult ºi care nu mai pot continua la fel ca
pânã acum. Recomandabil este sã laºi ca
evenimentele sã-ºi urmeze cursul, fãrã sã intervii în
vreun fel. Uneori este mai bine sã fii spectator, iar
acum este un bun prilej pentru o astfel de atitudine,
posibile colaborãri cu persoane din anturajul
partenerului de viaþã. Aspecte cotidiene cunoscute,
fãrã implicaþii majore. Finalul sãptãmânii îþi
reaminteºte de cheltuielile comune cu alþii.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Este nevoie sã-þi revizuieºti unele concepþii
despre lume ºi viaþã, astfel cã vei fi ajutat mult
în prima parte a sãptãmânii în acest sens. Este
bine sã fii deschis ºi pentru a vedea alte faþete
ale semenilor sau ale evenimentelor în care eºti
implicat, pe cât posibil, evitã luarea deciziilor
ºi semnarea documentelor importante, deoarece
existã riscul erorilor de judecatã. Eºti solicitat
în plan profesional de cãtre ºefi ºi colegi, va
trebui sã dai explicaþii vizavi de rezolvarea
sarcinilor de serviciu sau sã propui soluþii
pentru dezvoltarea activitãþii profesionale.

Se contureazã schimbãri importante în relaþiile
amoroase în primele trei zile ale sãptãmânii. Poate
fi vorba de reconfigurarea sau finalizarea unei relaþii
cu cineva drag sau, în cazul relaþiei cu copiii, ceva
se schimbã definitiv. Totul se desfãºoarã în favoarea
ta, de aceea fii deschis la schimbãri. Relaxeazã-te
cu un hobby sau cu discuþii amicale, la o ºuetã cu
prietenii apropiaþi. Ai mult de lucru la serviciu, însã ai
spor ºi susþinerea colegilor. Ai grijã ºi de sãnãtate!
Intervine mult dinamism în relaþiile parteneriale, fiind
nevoit sã te implici în activitãþi comune cu ceilalþi.

Zodia Gemeni

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(22 Mai - 21 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare, în
sensul cã fie vei fi nevoit sã achiþi facturi, datorii
restante, fie va trebui sã discuþi ºi sã rezolvi
chestiuni legate de moºteniri sau partaje. Pe de
altã parte este posibil sã obþii venituri suplimentare
dintr-o colaborare sau cineva din familie sã-þi ofere
un cadou deosebit. Plãnuieºti cãlãtorii, studii sau
dialoguri ºi întâlniri cu persoanele dragi aflate în
strãinãtate, chiar sunt ºanse sã pleci într-o cãlãtorie
îndepãrtatã. Sfârºitul sãptãmânii este favorabil
activitãþilor de grup ºi schimbului de informaþii cu
ceilalþi. Vorbeºte strictul necesar ºi ascultã cu
interes ce se povesteºte în preajma ta.

Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile parteneriale sunt în mare vervã în
aceastã sãptãmânã. Rãscoleºte colaborãrile ºi
relaþia cu partenerul de viaþã, astfel cã sunt posibile
finaluri neaºteptate sau reconfigurãri spectaculoase.
Fii prudent ºi trateazã totul cu rãbdare. Este mai
bine sã renunþi acum la situaþiile ºi persoanele
nepotrivite. Astfel se creeazã loc pentru altele mai
bune. Ar trebui sã primeºti bani, bunuri sau sã poþi
rezolva cu uºurinþã anumite datorii. Ai dorinþã de
a cãlãtori, dar ºi posibilitatea materializãrii acesteia.
Discuþii ºi întâlniri cu oameni deosebiþi!

Zodia Balanþã

La începutul sãptãmânii atenþia ºi eforturile
îþi vor fi atrase de segmental familial. Se închide
o etapã importantã, concretizându-se fie prin
rezolvarea unor demersuri patrimoniale, fie prin
finalizarea unor reparaþii sau curãþenii de
anvergurã. Relaþiile cu membrii familiei ºi cu
rudele sunt tensionate, astfel cã discuþii aprinse
pot fi frecvente. Este dificil de ajuns la un
consens cu ceilalþi, de aceea ar fi bine sã eviþi
a-þi expune prea vehement pãrerile. Preocupãrile
tale vor fi legate de persoana iubitã sau de copii.
Orienteazã-te ºi spre un hobby care te relaxeazã.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În relaþiile cu anturajul apropiat vor interveni
schimbãri în prima parte a sãptãmânii, în urma
discuþiilor ºi evenimentelor în care ai fost implicat,
în ultima vreme, alãturi de aceste persoane. Îþi
vei schimba pãrerile vizavi de unii, iar concepþiile
tale vizavi de prietenie, sprijin umanitar sau
comunicare interpersonalã se vor schimba radical
ºi definitiv. Pentru cã emotivitaea ºi subiectivismul
sunt accentuate ar fi bine sã eviþi luarea deciziilor
majore ºi implicarea în activitãþi obositoare. Te
poþi relaxa în liniºtea ºi confortul casei, dar ai ºi
niscai treburi gospodãreºti de rezolvat, activitãþi
recreative alãturi de cei dragi.
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Segmentul financiar va cunoaºte un final de
etapã importantã, poate fi vorba despre informaþii
clare, ce anunþã faptul cã se vor schimba salarizarea
ºi condiþiile de muncã sau poþi primi bani, bunuri
sau favoruri dinspre locul de muncã, dar care întrun fel sau altul te nemulþumesc. Tentaþia
cheltuielilor este mare, dar ar fi bine sã þi-o
stãpâneºti serios. Veniturile tale sunt fluctuante,
astfel cã abia peste ceva timp vei mai primi salariul
ºi acela nesatisfãcãtor. Sunt posibile cãlãtorii pe
distanþe scurte, dar ºi activitãþi intelectuale intense,
timpul liber ar fi bine sã-l petreci acasã, în familie.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã energie pentru
tine ºi chef de a te implica în cât mai multe
activitãþi. Pentru cã oboseala îºi va spune cuvântul
este bine sã-þi selectezi prioritãþile ºi sã-þi dozezi
atât eforturile, cât ºi debitul verbal. Ai nevoie de
odihnã, relaxare ºi de a-þi îngriji serios sãnãtatea.
Fereºte-te de orice fel de excese! Primeºti bani,
cadouri sau favoruri dinspre locul de muncã, însã
sunt posibile ºi informaþii legate de modificãri
ale regimului muncii. Este rost de cãlãtorii,
excursii în naturã, dar ºi de dialoguri interesante.

Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Prima parte a sãptãmânii te predispune la
discreþie, retragere din forfota cotidianã ºi dialog
interior. Sunt posibile stãri neliniºtitoare, insomnii,
evidenþierea unor afecþiuni osoase, articulare sau
digestive. Ocupã-te numai de treburi uºoare ºi evitã
compania oamenilor zgomotoºi sau care te solicitã
prea mult. Posibil sã fie nevoie de îngrijiri medicale.
Odihneºte-te, relaxeazã-te în naturã ºi þine cont de
sfaturile celor dragi. Sâmbãtã te vei simþi mai bine,
dar nu forþa nota. Reorganizeazã-þi programul zilnic,
introdu pauze regulate ºi o alimentaþie potrivitã.
Cheltuieli, dar ºi câºtiguri materiale destul de bune.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu turnuri spectaculoase în
relaþiile cu prietenii ºi susþinãtorii, protectorii din
segmentul profesional. Unele relaþii de acest fel se
vor finaliza definitiv, nefiindu-þi prea clar motivul.
Sau motivele invocate sunt greu de crezut sau de
acceptat. Misterul ºi iluziile domnesc în segmentul
prietenilor, de aceea fii prudent ºi totodatã pãstreazã
o distanþã faþã de aceste persoane. Ai nevoie de
odihnã, meditaþii interioare ºi plimbãri în aer liber,
eventual pe malul unei ape. Detaºeazã-te de cotidian
ºi ocupã-te pe îndelete de sufletul tãu, îi vei reveni ºi
te vei bucura din nou de tot ce te înconjoarã.
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Euro coboarã spre 4,46 lei
La trei sãptãmâni de la
decizia britanicilor de a pãrãsi
Uniunea Europeanã, speculatorii
cautã plasamente mai riscante care
sã le asigure randamente ridicate,
precum monedele de la marginea
zonei euro.
Scãderea semnificativã a
aversiunii faþã de risc a oferit leului
posibilitatea sã se aprecieze
comparativ cu data de 24 iunie, zi
în care a fost anunþat Brexit-ul, cu
aproape 1,5% faþã de euro, cu
1,11% faþã de dolar ºi cu circa
2,1% faþã de francul elveþian.
Cursul euro a scãzut de la 4,4911
la 4,4706 lei, minimul ultimelor
trei luni, pentru a încheia perioada
la 4,4737 lei, într-o ºedinþã în care
au apãrut ordine de marcare a
profiturilor sau de limitare a
pierderilor. Piaþa s-a deschis la
4,4670 lei pentru ca apoi euro sã
urce pânã la 4,4790 lei, tranzacþiile
de la închidere realizându-se la
4,4720 –4,4750 lei.
Leul îºi va continua evoluþia
pozitivã ºi în urmãtoarele sãptãmâni,
un parcurs obiºnuit pentru lunile de
varã. La aprecierea leului vor
contribui, sentimentul favorabil, la
nivel mondial, pentru speculaþie sau
fundamentele bune ale economiei
româneºti dar ºi intrãrile de numerar
mai mari de la nivelul caselor de
schimb valutar, odatã cu
întoarcerea în þarã, pe perioada
concediilor, a românilor care
muncesc în strãinãtate.
Cursul dolarului american a
flutuat între 4,0271 ºi 4,0563 lei,
perioada fiind încheiatã la 4,0442
lei, într-o ºedinþã în care cotaþiile

din piaþa valutarã au fluctuat între
4,03 ºi 4,052 lei.
Media monedei elveþiene, care sa tranzacþionat pe pieþele
internaþionale între 1,085 ºi 1,094
franci/euro, a fluctuat între 4,1137
ºi 4,1195 lei, la finalul intervalului
fiind stabilitã la 4,1158 lei.
Pe plan internaþional, se
observã cã evenimentele violente
nu mai au efecte semnificative
asupra pieþelor.
Tentativa de puci militar din
Turcia a produs o depreciere a lirei
de circa 5% faþã de dolar iar
evenimentul sângeros de la Nisa a
adus o scãdere minorã pentru euro.
Mult mai important pentru
investitori a fost faptul cã Banca
Angliei a menþinut dobânda sa de
politicã monetarã la 0,50%, în timp
ce majoritatea analiºtilor anticipau
o scãdere la 0,25%.
Perechea euro/dolar a crescut
de la 1,1042 la 1,1148 dolari dar
a închis intervalul la dolari
1,1051–1,1080 dolari.
Scãderea euro a fost provocatã
de publicarea datelor privind
vânzãrile cu amãnuntul din SUA
care au crescut spectaculos în
iunie. Aceastã evoluþie ar putea
determina Rezerva Federalã
americanã sã majoreze dobânzile
mai repede decât se anticipa.
Dupã anunþarea Brexit-ului,
preþul unciei de aur a sãrit în piaþa
specializatã de la Londra peste
pragul de 1.300 dolari ºi a fluctuat
în perioada analizatã între 1.324
ºi 1.354 dolari.
Analiza cuprinde perioada 13 –
19 iulie.  Radu Georgescu

ANUNÞ PUBLIC
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu
Comuna Bala anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire podeþ
casetat în comuna Bala, satul Baia de Sus”, propus a fi amplasat în
Comuna Bala, sat Baia de Sus, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3, ºi la sediul
titularului Comuna Bala, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.
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Radu Beligan a murit la vârsta de
97 de ani. Actorul s-a stins în
urma unui stop cardio-respirator
Radu Beligan, internat
de vineri, în Secþia de
Terapie Intensivã, a
decedat miercuri, la
ora 13.00, la Spitalul
de Urgenþã Elias, în
urma unui stop cardiorespirator, a declarat,
pentru News.ro,
directorul medical al
unitãþii sanitare,
dr. Dana Safta.
“Maestrul Radu
Beligan, în varsta de 97 de ani, a
fost internat în Spitalul de Urgenþã
Elias vineri, la ora 13.00, în secþia
de Terapie Intensivã, în stare de
degradare biologicã progresivã, în
contextul vârstei. Pe perioada
internarii, a beneficiat de
monitorizare strictã a funcþiilor
vitale ºi a confortului fizic ºi psihic
adecvate. A decedat miercuri, la ora
13.00, în urma unui stop cardiorespirator ireversibil”, a spus,
dr. Dana Safta.
Actorul s-a nãscut pe 14
decembrie 1918, în satul Galbeni
din judeþul Bacãu.
Radu Beligan, maestru al
teatrului românesc, a cãrui
longevitate artisticã a fost
recunoscutã ºi de reprezentanþii
Guinness World Records, a fost
unul dintre cei mai apreciaþi artiºti
ai scenei teatrale naþionale,
ocupând, de asemenea, funcþiile de
director al Teatrului de Comedie,
între anii 1961 ºi 1969, ºi al

Teatrului Naþional din Bucureºti
(TNB), între anii 1969 ºi 1990.
Radu Beligan a fost întruchiparea
desãvârºitã a actorului, a omului de
teatru, iar prin energia dedicatã
publicului de-a lungul întregii sale
vieþi a lãsat un mesaj fundamental:
nimic nu se poate construi fãrã
dãruire, credinþã în valorile
fundamentale ale umanitãþii ºi fãrã
iubire, a declarat miercuri
preºedintele Klaus Iohannis.
Odatã cu moartea lui Radu Beligan
dispare o minunatã poveste a
teatrului românesc, a declarat ºi
actorul Alexandru Arºinel. “Odata cu
dispariþia lui dispare o minunatã
poveste a teatrului românesc, un
actor de o calitate spiritualã ºi
artisticã deosebitã. Nu întâmplãtor
s-a detaºat ºi ca nume ºi ca
interpretare ºi ca personalitate de
grupul marilor artiºti români, el
fiind mai întotdeauna undeva întro zonã specialã, zona Beligan”, a
spus Alexandru Arºinel.

ANUNÞ PUBLIC
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu
Comuna Bala anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare drum comunal DC 35 ºi strãzi aferente, comuna Bala,
sat Rudina, judeþul Mehedinþi”, propus a fi amplasat în extravilanul ºi
intravilanul satului Rudina, comuna Bala, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.
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Trei meciuri, în doar
10 zile, pe “Municipal”
CS Pandurii Târgu Jiu
debuteazã vineri în noul sezon al
Ligii I. Primul adversar al gorjenilor
va fi CSU Craiova, iar derby-ul
Olteniei se va desfãºura, cu
începere de la ora 21, pe Stadionul
“Municipal” din Drobeta Turnu
Severin. Sãptãmâna trecutã, echipa
gorjeanã ºi-a aflat ºi adversara din
turul 3 preliminar al Europa League
ºi a primit, de la Comisia de
Omologare a UEFA, dreptul de a
juca în calitate de gazdã pe
“Municipalul” severinean. Astfel, pe
28 iulie, la malul Dunãrii, va
poposi Maccabi Tel Aviv, joculretur urmând sã aibã loc pe 4
august, în capitala Israelului. Dacã
se va califica în play-off, echipa
gorjeanã va fi nevoitã sã dispute
meciul de pe propriul teren pe
“Cluj Arena”, deoarece stadionul
din Drobeta Turnu Severin nu este
omologat pentru fazele avansate ale
competiþiilor europene. La doar 3
zile dupã meciul-tur cu Maccabi,
CS Pandurii va juca, tot pe
“Municipalul” severinean, cu Astra

Giurgiu. Aºadar, în
decurs de doar 10
zile, echipa gorjeanã
va disputa 3 partide
ºi toate vor avea loc
pe arena de 20.000
de locuri. CS
Pandurii va aborda
aceste jocuri cu un lot
diferit, dupã ce în varã
au plecat o serie de
jucãtori importanþi,
precum Sãpunaru,
Nicoarã, Ropotan, Rãduþ, Antal,
Ciucur, Mingote, Erico, V.
Fernandes sau Welington. Au venit
în schimb doar Voiculeþ (ASA Tg.
Mureº), Obodo (Concordia
Chiajna), Herea (Xanthi), Buleicã
(Concordia Chiajna) ºi Ortega
(Barakaldo). Între timp, CS
Pandurii Târgu Jiu s-a despãrþit ºi
de antrenorul Edward Iordãnescu ºi
l-a readus pe banca tehnicã pe
Petre Grigoraº, cel care mai
pregãtise echipa în perioada
octombrie 2010 - ianuarie 2013 ºi
aprilie - decembrie 2014.  M. O.

Nu s-a Lepãdat de podium
Desfãºurat la Cluj-Napoca,
Campionatul Naþional de atletism
pentru juniori III a adus douã clasãri
pe podium pentru CSS Drobeta.
Ambele medalii ale clubului
severinean au fost cucerite în proba
de 2.000 m obstacole, iar cea mai
strãlucitoare culoare a fost obþinutã
la masculin, unde Valentin-Dãnuþ
Lepãdat a încheiat primul cursa, cu
timpul de 6:32,55 minute. Elevul
pregãtit de Marin Istrate i-a
devansat clar pe Remus PopMoldovan (LPS Cluj Napoca;
6:47,59) ºi Raul-Alexandru
Vrabie (CSS Bârlad; 6.55,79).
De altfel, lui Lepãdat, care cucerise
aurul ºi în 2015, cu timpul de
6:34,39 minute, i-au lipsit acum
doar 44 de sutimi de secundã ca sã
doboare recordul naþional la juniori
III. Severineanul nu ºi-a putut apãra
însã ºi titlul cucerit anul trecut la

3.000 m, deoarece a fost împiedicat,
involuntar, de un concurent!
“Îmi doream mult sã bat
recordul naþional la 2.000 m
obstacole. Am fost foarte aproape.
Dacã aº fi avut un adversar care
sã fie mereu în preajma mea, aº fi
forþat ºi mai mult. Poate anul viitor,
deºi va fi mai greu. Voi trece la
altã categorie de vârstã, fiindcã nu
voi mai fi junior III. Din pãcate, la
3.000 metri am picat, fiind împins
la înghesuiala care se formase pe
turnantã, dupã ce alergasem 4
ture”, a precizat Lepãdat. La
feminin, colega sa de club DoiniþaVictoria Hamat (7:31,60 minute) a
urcat pe ultima treaptã a podiumului
de premiere la 2.000 m obstacole,
dupã Daniela Vasile (Triumf
Bucureºti - 7:02.43) ºi Cosmina
Spiridon (LPS Iaºi - 7:21,79).
 M. O.

Programul primei etape
Vineri, ora 18:30, FC Voluntari - Viitorul Constanþa
Vineri, ora 21:00, Pandurii Tg. Jiu - CSU Craiova
Sâmbãtã, ora 18:30, Gaz Metan Mediaº - ASA Târgu Mureº
Sâmbãtã, ora 21:00, Astra Giurgiu - Dinamo Bucureºti
Duminicã, ora 18:30, CFR Cluj - Concordia Chiajna
Sâmbãtã, ora 21:00, Steaua Bucureºti - CSMS Iaºi
Luni, ora 21:00, Rapid Bucureºti - FC Botoºani.

Medalii cu nemiluita,
pentru canoiºti
România s-a întors cu ºase
medalii de la Campionatul
European de kaiac-canoe pentru
juniori, organizat la Plovdiv, în
Bulgaria. Cele mai bune rezultate
au fost obþinute la canoe, unde
delegaþia þãrii noastre a cucerit 5
medalii, prin doar patru sportivi.
Astfel, aurul a revenit echipajelor
de C4 x 500 m, alcãtuit din Marius
Milu (CSS Orºova), Cãtãlin Chirilã
(CSM Danibiu Tulcea), Gheorghe
Stoian (CSM Brãila) ºi Andrei
Ni cola e
(CS
Dina mo
Bucureºti), precum ºi celui de
C2 x 500 m (Andrei Nicolae ºi
Gheorghe Stoian).
Pe locul secund s-au clasat
Marius Milu (C1 x 500 m) ºi
Cãtãlin Chirilã (C1 x 100 m), alãturi
de echipajul de C2 x 1000 m,
format din Marius Milu ºi Cãtãlin
Chirilã. Cu un bilanþ de 2 medalii
de aur ºi 3 de argint, canoea din
România a înregistrat cel mai bun
rezultat din istorie la Europenele de
juniori. Dintre sportivii prezenþi la
Plovdiv, singurul legitimat la CSS

Orºova a fost Marius Milu, care a
cucerit nu mai puþin de 3 medalii.
Canoistul originar din judeþul
Caraº-Severin se aflã în ultimul an
de juniorat ºi sperã sã ia medalie
ºi la Mondialele din Belarus.
“Am ajuns la Orºova în urmã cu
aproape 5 ani, dupã ce domnul
antrenor Puiu Bãnãduc a fãcut o
selecþie la ºcoala din comuna mea
natalã Cornereva. Am muncit mult
în acest timp, iar acum am obþinut
primele medalii la Europene, dupã
ce anul trecut mã clasasem pe
locul al IV-lea. Sper sã urc pe
podium ºi la Mondialele de juniori,
care vor avea loc la sfârºitul acestei
luni la Minsk. Peste 4 ani, îmi
doresc sã ajung la Jocurile
Olimpice de la Tokio”, a spus Milu.
Din toamnã, dupã încheierea
junioratului, bãnãþeanul îºi va
continua cariera la CS Dinamo
Bucureºti. La Plovdiv, o medalie de
argint a fost cuceritã ºi la kaiac, prin
Laura Pleºca (CS Triumf
Bucureºti), care a luat argintul
la K1 x 1000 m.
 M. O.
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Sucã ºi canicula, mierea di la Floricola, drumu lu nea
Gherghe spre Senat ºi plângerile di la Casa de Pensii

Mã nepoate, acuma, cã tot e
varã ºi cald afarã, dai cu tunu ºi nu
dai de vreunu din ai noºtri ca brazii
politicieni, aºa cã dacã ai o problemã,
musai sã aºteptþi sã sã culeagã viile,
sã dea strugurii în zaibãr, sã-i trimiþi
ºi lu naºu Pantelicã la Bucureºti ºi
abia apoi sã baþi pi la uºile lor, iarã.
ªi, dacã ai noroc ºi au nevoie de votu
tãu, cã toamna asta o sã aibe, o sã-þi
deschidã ºi o sã-þi promitã. Cã te
rezolvã, da dupã alegeri ºi numai dacã
le aduci mai multe voturi decît ai tu
rude. De aia e bine sã nu te bazezi
vara asta pe ei ºi nici ei pe tine, mai
la toamnã, încolo. Când te-or cãuta,
tu sã le spui sã revinã ºi atuncea sã
vezi cum le picã faþa.
Cã ete, Sucã nu mai plecã în
Turcia, unde-ºi luasã bilet, cã era
prima datã când schimba ºi el
Calafatul cu altã baltã ºi sã nimeri
rãu. ªi dacã sã nimeri rãu, nu mai
plecã, rãmasã de strajã acasã. Zisã
cã sã pune cu burta pe carte, cã la
ce rezultate au obþinut ai noºtri ca
brazii elevi, nici nu mai conteazã
burta lu nerodu de nepotu-miu.

Nici pi la Orºova nu sã simt unii în
largu lor, dupe alegeri, probabel cred
cã dacã forþeaza mâna alor noi, o sã
curgã mai multã miere în borcanu di
la Floricola. Cicã ameninþã cu
rezilierea contractului, de parcã pãnã
acuma ar fi lucrat pe banii lor, nu pe
banii orºovenilor.
Mã fraþilor, da unii îl cherdurã pe
drum pe nea Gherghe, cicã nu sã mai
vede, nu sã mai aude, lucreazã numai
sub acoperire, probabel. Pã dacã sau cam încurcat trebile, nu ºtie cum
s-o dea ºi unde sã sã ducã, dacã o
þine tot pe Viena, ca sã scape de tanti
Dobrotã, ori o dã pe vreun Senat,
ceva, dacã l-o mai vrea social
democraþii autentici, nu ãia de
conjuncturã, care au interese pi la
învãþãmântul mehedinþean.
Mã nepoate, mã, da sã vezi, cã la Casa
de Pensii sã fãcurã plângeri penale, cât
pentru tot judeþu, la majoritatea
angajaþilor, de zici cã ºefu pensionarilor
e ãl mai plângãcios din toatã þara, cã
altfel nu sã explicã ce o avea cu bieþii
oameni. Da dacã aºa considerã
mnealui, aºa o fi bine, numai cã dacã

or veni fro sutã de pensionari pi la Casa
de Pensii, mai nemulþumiþi de ce sã
întâmplã, sã vezi atuncea bramburealã.
Una peste alta, zise al lu Zbanghiu,

ploaia asta de fãcu prãpãd pin oraº,
da pentru alþii fu manã cereascã, cã
dacã apã caldã nu e, mãcar neºte apã
caldã de sus sã cadã. Aºa cã stete

cã el pune pariu cu Tanþa lu
Pecingine, cã vara asta n-o sã vezi

Marghioala lu Fleaºcã ºi cu fiu-sãu în
ploaie pãnã le ajunsã apa la genunchi

þipenie de nea Bãlu pin Severin, cã
dacã atâta se rãþoi în campanie cã
face ºi drege, obosi ºi plecã la bãi
cu nãmol, la revenealã. Da dupe
atâta revenealã, sã vezi ce chef de
rãþoialã îi vine lu nea Bãlu iarã în
toamnã, mai spre alegeri, de câºtigã
al lu Zbanghiu pariu, cã el zisã cã aºa
se întâmplã ºi ãsta le cam nimereºte.
Acuma, pentru unii nu fu prea bunã

ºi dacã vãzurã cã-i ia valu, sã apucarã
de o creangã, cã zisãrã cã sã îngroaºã
gluma ºi mai bine sã lipsesc. Aia e cu
vacanþa asta, cam lungã pentru unii ºi
pentru alþii deloc. Da cum toamna sã
numãrã bobocii, sã vezi ce numãrã
Sucã la ei, de le merg fulgii.
Pãnã data viitoare, cetitori de
Obiectiv, sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

