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Primarul Marius Screciu a pornit
cazanul care va asigura agentul termic

în municipiul Drobeta Turnu Severin

Marele Blond
ºi Cioloº –
„eroul”
împuns de
vacã

Coºmarul lipsei de agent
termic se apropie de final,

pentru severineni. Marþi
seara a fost pornit

cazanul pe pãcurã, care
va asigura furnizarea de
agent termic în Severin,
iar de acum este doar o
problemã de câteva zile

pânã când caloriferele
severinenilor vor fi calde.

Primii beneficiari ai
agentului termic vor fi

ºcolile, grãdiniþele,
spitalele ºi instituþiile

publice, în apartamente
urmând sã vinã cãldura la

finele sãptãmânii.
Primarul Marius Screciu a

supravegheat ultimele
pregãtiri de la

Termocentralã.
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Investiþie de ºapte milioane de euro pentru
reabilitarea Bazinului Olimpic de înot 

ªansele lui Bãsescu, ºansele
alegãtorilor ºi noua „soluþie
imoralã”
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Îi invitãm pe asiguratori sã
plece acasã, dacã nu le
convine piaþa româneascã
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Sã înveþi
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Editorial                                  de Sorin Vidan

În urmã cu patru ani – sã
facem un uºor exerciþiu de memorie
ºi de comparaþie – eram cu toþii
prinºi tot într-o situaþiune electoralã,
tot într-un ceas al dezbaterilor ºi
dezbinãrilor politice, tot cu ochii în
ecranele televizoarelor urmãrind
marile ºi micile figuri ale politicii
autohtone. Atmosfera era cam la fel
de apãsãtoare ºi de neplãcutã. Parcã
nimic nu e schimbat, doar ici acolo
câteva nuanþe în plus, câteva
absenþe; temele mari rezistã ca ºi

De la lista lui Duicu la patriotismul minimal
coafura taft în faþa vântului puternic:
corupþia, ºomajul, depopularea þãrii,
problema salariilor ºi pensiilor etc.
În ceea ce priveºte actorii politici
avem piese noi ºi piese vechi pe
tabla de ºah, iar mutãrile sunt destul
de previzibile. Unii se agitã de teama
cã PSD ar câºtiga alegerile. Alþii de
teama similarã cã dreapta, liberalii
ºi Cioloº s-ar regrupa victorioºi în
jurul taciturnului de la Cotroceni.
   Tabere ºi tabere, fiecare cu
interesele lor mai mult sau mai puþin
vizibile. În ceea ce priveºte jocurile
din judeþul nostru, acum patru ani
situaþia era niþel diferitã, în sensul
cã social-democraþii câºtigaserã
localele ºi porneau pe cai mari în
alegerile parlamentare. Candidaþii de
atunci au câºtigat relativ lejer în acel
context. ªi ce folos? Lista lui Duicu
-sã o numim  aºa, în amintirea unui
personaj politic ieºit intempestiv la
rampã ºi pierdut  rapid în negura

politicii- listã gãlãgioasã de
parlamentari, cuprinzând de la
Mihalache, Traicu, ªerban ºi pânã
la Daea ºi un tip din Iaºi, fost
ministru al justiþiei pentru scurt timp
ºi cãruia i-am uitat numele, pãi
aceastã listã a dezamãgit de nu se
poate. Nu am gãsi în dreptul
parlamentarilor amintiþi vreo
realizare legislativã ceva, vreun
proiect, vreo idee sau soluþie. Am
votat atunci, în 2012, fix degeaba.
Mehedinþiul e ca ºi cum nu ar fi
trimis nimic în parlament. Mai mult,
în aceºti ani s-a dus pe apa sâmbetei
ºi combinatul de apã grea, ºi odatã
cu acest fapt dramatic, ºi economia
judeþului, aºa se face cã figurãm prin
statisticile recente cam pe ultimul
loc. Mari aºteptãri nu cred cã avem
de la candidaþii de acum. Bine cã
mãcar sunt mehedinþeni, ºi acest
lucru ne bucurã. Nu or fi ei,
indiferent cã vorbim de unii sau de

alþii, mari vedete tv, dar mãcar îi ºtim
ºi sunt de aici, ºi aici se vor întoarce
la finalul mandatului. Mã gândesc cã
nu vor sã se întoarcã cu coada între
picioare dupã patru ani, ºi cã vor sã
miºte ceva, la Bucureºti, ºi pentru
amãrâtul nostru de judeþ. De aceea
parcã ºi prefer lista lui Aladin
Georgescu ºi lista lui Virgil Popescu,
în ideea cã mizeazã pe mehedinþeni,
pe oameni care fiecare în parte, are
meritele sale, dincolo de inevitabilele
strâmbãturi din nas ale unora sau
altora. Cu strâmbatul din nas nu prea
ajungem nicãieri. Prefer oricând sã
votez unul de aici, care ºtie situaþia,
care a trãit ºi va trãi aici, decât pe unul
care nu are rãdãcini aici, ci doar dorinþa
de a ocupa un post de parlamentar ºi
ne bombardeazã cu vorbe. Mãcar de
ruºinea cã vor da piept cu oamenii,
unii se vor implica. Aºa cum, în alþi
ani, au fãcut-o, cu succes, ºi alþii,
Nicolicea, Stãniºoarã etc.

Domnule Preºedinte,
Doamnelor ºi Domnilor,
Stimaþi invitaþi,
Este prima întâlnire a mehedinþenilor

cu conducerea centralã a Partidului
România Unitã, în persoana domnului
preºedinte BOGDAN DIACONU ºi a
staff-ului domniei-sale, pentru care
þinem sã-i mulþumim, sã-l felicitãm ºi
sã-i urãm bun venit !

Deºi este înfiinþat relativ-recent, PRU a
devenit repede cunoscut românilor de
pe tot cuprinsul Þãrii, prin câteva trãsãturi
proprii, prin care se deosebeºte
fundamental de toate celelalte partide de
pe eºichierul politic românesc:

1) îngrijorarea pentru degradarea
tot mai rapidã a condiþiilor de trai ale
românilor, care sãrãcesc pe zi ce trece

din cauza proastelor guvernãri
succedate la Putere în ultimii 27 de ani,
ºi care se îmbogãþesc tot pe zi ce trece;

2) demascarea ºi condamnarea
clasei politice corupte ºi compromise
care, în loc sã promoveze legi în
favoarea poporului roman, a produs
legi protecþioniste ºi discriminatorii
pentru clientela politicã ºi pentru
propriile avantaje materiale în dauna
interesului public;

3) opoziþia susþinutã la ruinarea
economiei naþionale prin
spulberarea obiectivelor economice
de importanþã strategicã;

4) condamnarea politicii de înstrãinare
a resurselor naturale ºi energetice;

5) condamnarea publicã a vânzãrii
pãmântului ºi pãdurilor cãtre strãini,

invocând directive europene de care
alte þãri n-au þinut cont, ºi nu li s-a
întâmplat nimic;

6) condamnarea partidelor
antinaþionale care au ridicat corupþia
la nivelul politicii de Stat.

ªi multe altele, pe care toatã þara
le-a vãzut, le cunoaºte, ºi a fost silitã,
prin politici mincinoase ºi subversive,
sã le accepte… Pânã când ?

Astfel, pentru a nu fi amestecaþi în
aceeaºi oalã cu cei care au provocat
dezastrul Þãrii, câþiva parlamentari s-au
rupt din cârdãºia politicienilor corupþi,
ºi au creat aceastã nouã structurã
politicã, hotãrâtã sã depunã toate
eforturile pentru recuperarea ºi
redresarea Þãrii vandalizate timp de 27
de ani de cei pe care i-am ales sã ne
guverneze cinstit, nu sã ne mintã, sã ne
fure ºi sã ne ruineze.

BOGDAN DIACONU este primul ºi
cel mai tare dintre acei politicieni. Noul
partid fondat de el (PRU) a adoptat,
pentru toþi cei care i s-au alãturat,
doctrina naþionalã, la baza cãreia stau
valorile morale româneºti, cinstea,
dreptatea, adevãrul, grija pentru þarã ºi
pentru popor, pentru nevoile oamenilor.

Demnitatea românilor a fost cãlcatã

în picioare ºi înãuntrul Þãrii, ºi în afara
ei. Cui i-a pãsat de asta din cei pe care
i-am ales? Nimãnui. Mândria de a fi
român ºi patriotismul au fost
permanent terfelite, încât am ajuns
de râsul Europei ºi al þãrilor vecine.
Forþa de muncã tânãrã a fost silitã
sã-ºi ia lumea-n cap ºi sã plece ca
sã munceascã în afara þãrii, iar tinerii
care au rãmas aici n-au niciun viitor,
ºi ard de vii prin cluburi.

Partidului România Unitã Filiala Mehedinþi ºi-a prezentat candidaþii pentru alegerile parlamentare

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

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

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

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

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

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

PARTICULARI

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

Mobil: 0722351161

Obiectiv
mehedinþean

www obiectiv-mehedintean.ro

CONTINUARE ÎN PAGINA 3



actualitateOBIECTIV mehedinþean 17 - 23.11. 2016 pag. 3

Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, a informat severinenii ºi
mehedinþenii, în cadrul unei ºedinþe
de îndatã, despre faptul cã a fost
aprobatã finanþarea proiectului ce
priveºte Bazinul Olimpic de Înot.
   Pentru realizarea acestei investiþii au
fost alocaþi de cãtre Compania Naþionalã
de Investiþii 7 milioane euro:„Peste doi
ani de zile, vom avea un bazin de înot
la standarde naþionale, total schimbat
faþã de ce era ultima datã când a
funcþionat. Este un proiect important ºi
necesar  în special, pentru Drobeta
Tunru Severin, dar este la fel de necear
ºi pentru tot judeþul. În noul proiect vor
fi pãstrate dimeniunile de bazin olimpic,
iar aceste lucru înseamnã cã vom putea
organiza deopotrivã competiþii sportive

Investiþie de ºapte
milioane de euro pentru
reabilitarea Bazinului
Olimpic de înot 

naþionale ºi
internaþionale” a
precizat preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin
Georgescu
   Cei ºapte milioane
de euro, care înseamnã finanþarea
reabilitarii complete ºi modernizarea
Bazinului de Înot, acum închis,
reprezintã o speranþã pentru copiii
din Drobeta Turnu Severin si judeþul
Mehedinþi.  Odatã reabilitat ºi pus
în funcþiune, toþi copiii, din
municipiul Drobeta Turnu Severin,
din judeþul Mehedinþi, vor avea
acces liber, vor putea sã înveþe sã
înoate sub supravegherea unui
îndrumãtor, ºi a unui personal
specializat. Într-un moment în care
se pune problema cã miºcarea ºi

sportul, deºi extrem de benefice
pentru dezvoltarea armonioasã a
copiilor, nu se practicã la nivelul
la care ar trebui, o asemenea
investiþie nu poate sã fie decât
una extrem de beneficã, cu atât
mai mult  cã nu presupune
costuri din partea familiilor.
   De asemenea, la acest centru
sportiv vor putea fi organizate ºi
competiþii sportive, ceea ce va situa
judeþul Mehedinþi ºi municipiul
Drobeta Turnu Severin pe o hartã
competiþionalã de valoare.
   Este o realizare notabilã pentru echipa
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
coordonatã de preºedintele Aladin
Georgescu, pentru vicepreºedintele
Liviu Mazilu, directorul Alin Chirilã,
implicaþi în proiect, dar ºi pentru
primarul Marius Screciu.
   Tema Bazinului Olimpic de Înot,
închis ºi în stare de degradare, a fost
dezbãtutã ºi în campania electoralã
pentru alegerile locale. Echipa PSD
a promis atunci cã Bazinul de Înot
va redeveni ceea ce a fost, ºi iatã cã

acest lucru se întâmplã.
   Este o realizare ºi pentru primarul
Severinului, Marius Screciu, cel care
în perioada de „glorie” a Bazinului
Olimpic a fost director, ºi cunoaºte
rezultatele obþinute în aceea perioadã
de sportivii mehedinþeni, dar care
ºtie, de asemenea, foarte bine ºi
discuþiile din spaþiul public precum
ºi cererile adresate de severineni
pe aceastã temã.
  “Severinenii ne-au solicitat în
nenunumãrate rânduri sã facem
ceva pentru bazinul de înot, sã
reînnodãm tradiþia severineanã, ºi
iatã cã astãzi, trãiesc o mare
satisfacþie cã acest proiect intrã în
faza de implementare, iar în cel mult
doi ani severinenii vor beneficia de
un loc de agrement ºi pregãtire. A
fost de fapt ºi una dintre temele
noastre de campanie, ale PSD-ului,
aceea de a crea un mediu sãnãtos
în care copiii Mehedinþiului sã se
dezvolte armonios”  a susþinut Liviu
Mazilu, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.  G. P.

 Urmare din pag. 1

Partidului România Unitã...

Satele noastre sunt îmbãtrânite, ºi
vor deveni tot mai pustii dacã nu
punem capãt acestor politici
antiromâneºti dezastruoase. Zeci de
mii de specialisti ne-au pãrãsit. Se mai
poate trãi în þara asta amãrâtã? Unde
vom ajunge dacã vom continua tot
aºa? Câþi vor mai rãmâne dintre noi?
Cât timp vom mai avea þarã?

La toate aceste întrebãri ºi îngrijorãri,
Proiectele ºi programul Partidului
România Unitã au ºi rãspunsuri, ºi
soluþii. Raþionale. De bun simþ. Noi nu
fãcem promisiuni pe care nu ni le-am
putea þine, ºi nu aruncãm vorbe în
vânt. Nu minþim, nu furãm ºi nu trãdãm
nici România, nici pe români. Sub
semnul voievodului român Vlad
Þepeº, noi apãrãm cinstea ºi adevãrul,
dreptatea ºi omenia, pãrinþii ºi copiii,
tinerii ºi vârstnicii. Ne batem pentru
dreptul de a trãi omeneºte în þara lor !

Patrioþii, românii adevãraþi, s-au
adunat la Partidul României Unite,
hotãrâþi sã punã umãrul la reconstrucþia
þãrii ºi la recuperarea avuþiilor jefuite de
nemernicii care vor iarãºi sã le daþi votul.
E momentul sã nu vã mai lãsaþi pãcãliþi!

Pe 12 decembrie vã puteþi
schimba viaþa ºi puteþi sã luaþi þara
din mâinile jefuitorilor.

Românii mai au aceastã ultimã
ºansã, în ceasul al 12-lea.

Noi vom lupta pentru ea din
toate puterile.

Fãrã vorbã multã, vom trece la
fapte fãrã zãbavã, chiar din ziua de
12 decembrie!

Mobilizaþi-vã Neamurile,
familiile, prietenii ºi cunoºtinþele,
ºi veniþi cu noi!

Nu mai avem
voie sã ratãm
aceastã ºansã!

Nici voi nu mai
aveþi voie sã rataþi !

Ajunge cu
suferinþa, cu sãrãcia
ºi cu mizeria!

Dumnezeu sã
ajute România!

Dumnezeu sã-i
ajute pe români!

CORNEL
STROESCU,

Preºedinte al PRU
Filiala Mehedinþi
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Ziua de marþi, 15 noiembrie
2016, a fost una cu noroc pentru
municipalitatea din Severin, dar mai
ales pentru severineni, deoarece
cazanul pe pãcurã care va asigura
furnizarea de agent termic în aceastã
iarnã a fost aprins ºi a început sã
funcþioneze în jurul orei 19.00.
Începând de la ora 15.00, primarul
Severinului, Marius Screciu, a fost
prezent printre specialiºtii de la
ROMAG TERMO, pentru a asista la
ultimele pregãtiri ale pornirii
cazanului. De asemenea, împreunã cu
viceprimarul Daniel Cîrjan, Marius
Screciu a asistat la momentul în care
pãcura a fost injectatã în cazan ºi
aprinsã efectiv. Semnalul de pornire
a echipamentelor de producþie a
agentului termic a fost dat în camera
de comandã, unde imediat dupã
avertismentele sonore, directorul
ROMAG TERMO, Cristian
Socolescu, a primit, prin staþia radio,
vestea cea mare: „gata aprindem
focul în cazan!”. Poate cã pare doar o
banalitate, ceea ce este ºi adevãrat,
faptul cã vine cãldura în apartamente.
În timpurile în care trãim, cãldura ºi
apa caldã ar trebui sã fie banale
componente ale vieþii cotidiene ºi
semne ale civilizaþiei umane din acest
secol, însã, trebuie sã admitem,
pentru Severin, aceastã problemã a
fost, în ultimele sãptãmâni, cea mai
importantã, cea mai arzãtoare.

Primarul Marius Screciu a pornit cazanul care va asigura
agentul termic în municipiul Drobeta Turnu Severin

Venirea cãldurii în apartamente,
devine, în aceste condiþii, o victorie
mai mare decât oricare alta, pentru
municipalitatea severineanã.

O zi de neuitat
Se poate spune cu siguranþã

cã dupã-amiaza zilei de 15 noiembrie
2016 a fost una de neuitat, atât prin
încãrcãtura emoþionalã de a trãi
momentul unui început, cât ºi prin
suspansul generat de pregãtirile
intense. La câteva minute dupã ora
15.00, în sala imensã a celor douã
cazane pe pãcurã a sosit ºi primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, însoþit de viceprimarul
Daniel Cârjan, dar ºi de foarte mulþi
jurnaliºti. Se dãduse semnalul cã va fi
pornit cazanul de pãcurã, iar edilul-ºef
a dorit sã supravegheze personal
ultimele pregãtiri.
   Forfota muncitorilor, agitaþia
specialiºtilor ºi animaþia din jurul
echipamentului, dar ºi din camera
de comandã a celor douã cazane
pe pãcurã, erau la intensitate
maximã. Pe feþele celor care lucrau
de zor aici se putea vedea un
amestec de obosealã, nerãbdare ºi
încrâncenare, ce nu pot fi descrise
în cuvinte. Erau ultimele momente
dinaintea unei victorii, momente
pregãtite timp de multe ore în care
s-a lucrat aproape non-stop. Printre
cei mai agitaþi, în sensul bun al
cuvântului, de departe se putea

observa, era directorul
ROMAG TERMO – Cristi
Socolescu. Obosit,
aproape extenuat, þinând
strâns staþia de emisie
recepþie, Socolescu era
într-o continuã miºcare,
când în sala maºinilor,
când în camera de
comandã, scãrile aproape

nesfârºite care legau cele douã
locaþii fiind parcã nevãzute pentru
el. În timpul orelor de aºteptare, m-
am apropiat de el ºi l-am întrebat
dacã nu vrea sã spunã câteva
cuvinte despre tot efortul din
ultimele zile, dar mai ales despre
presiunea extraordinarã sub care el
ºi echipa sa lucrau de câteva zile
bune. „Este aici de douã zile ºi
douã nopþi, nici nu ºtiu dacã a
dormit!”, mi-a mãrturisit un
operator din camera de comandã,
în timp ce supraveghea atent marea
de beculeþe roºii de pe panoul de
comandã. „Cred cã sunteþi totuºi
un erou al acestor zile, domnule
director! Vreþi sã povestiþi despre
istoria acestor ore fierbinþi?”, l-am
întrebat pe Cristi, pe a cãrui faþã
semnele oboselii desenau urme
adânci, în semiîntunericul de lângã
cazanul ce urma sã fie aprins. „Nu,
nu este cazul! Prefer sã rãmân unul
necunoscut! Totul e sã pornim, sã
fie bine, nu eu sunt important aici
ºi nici nopþile nedormite de mine!”,
mi-a rãspuns, având puterea de a
mai zâmbi, Socolescu.

   „Nu plec de aici,
pânã nu porniþi!”

   La ora 15.00 ºi câteva minute,
primarul Marius Screciu a fost prezent
în sala celor douã cazane închiriate de
la ROMAG TERMO, unde pregãtirile
era într-o efervescenþã greu de descris

în cuvinte. „Cum stãm? Pornim?” – a
fost prima lui întrebare. „E posibil sã
mai dureze, sã nu ne grãbim, sã nu fie
probleme!” – i-au rãspuns oamenii
care lucrau la echipamente. De faþã era
ºi reprezentantul firmei operatoare,
ELSACO, Cristian Zbranca. „Oamenii
nu mai au rãbdare, sã ºtiþi! Eu nu
plec de aici, pânã când nu vãd focul
aprins în cazan!”, a spus, ferm,
primarul ºi chiar s-a þinut de cuvânt,
pentru cã focul aprins în cazanul de
pãcurã a apãrut abia la puþin timp
dupã ora 19.00.
   „Voi sta aici pânã când dãm drumul
la cazane, suntem pregãtiþi sã intrãm
în normalitate ºi sã furnizãm cãldurã!”,
spunea primarul cu puþin timp înainte
de pornirea echipamentelor. Însã
declaraþiile fãcute de Marius Screciu,
jos, lângã gurile de aprindere ale
cazanului, în semiîntunericul de acolo,
în care doar lumina flãcãrilor i se
reflecta pe faþã, cu casca în cap, sunt
greu de reprodus ca impact emoþional.
„Cazanul a luat foc, a început
numãrãrtoarea inversã, acum
descãrcãm ºi pãcura pe care o avem
pe rampã, mai e o chestiune de câteva
zile pânã când oraºul va avea agent
termic, o sã începem cu ºcolile ºi
spitalele, apoi cu punctele termice.
Reintrãm în normalitate, nu a contat
pentru mine neapãrat moºtenirea
cumplitã pe care am gãsit-o aici, ci mai
mult faptul cã în ultima perioadã ni s-
au pus multe piedici pe parcursul
acestor luni, neînþelegând ce i-au
determinat pe aceºti oameni sã ne punã
atâtea piedici. Practic, datoritã unor
rãuvoitori, am fost împinºi cu douã
sãptãmâni înainte. Dar nu mai
conteazã, cazanul a pornit, iar pânã
vineri, cel târziu sâmbãtã, va fi cãldurã
peste tot.

Coºmarul lipsei de agent termic se apropie de final, pentru
severineni. Marþi seara a fost pornit cazanul pe pãcurã, care

va asigura furnizarea de agent termic în Severin, iar de
acum este doar o problemã de câteva zile pânã când

caloriferele severinenilor vor fi calde. Primii beneficiari ai
agentului termic vor fi ºcolile, grãdiniþele, spitalele ºi

instituþiile publice, în apartamente urmând sã vinã cãldura la
finele sãptãmânii. Primarul Marius Screciu a supravegheat

ultimele pregãtiri de la Termocentralã.

 Continuare în pag. 5
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Primarul Marius Screciu a pornit...

Practic noi, azi, aici, am pornit
echipamentele, dar mai dureazã
câteva zile pânã apa se încãlzeºte ºi
pânã umple reþeaua complet, pentru
a forma circuitul care aduce cãldura
în casele oamenilor. Le mulþumesc
tuturor acestor oameni minunaþi,
lângã care stau aici, de patru ore, ºi
care m-au ajutat sã rezolv aceastã
problemã delicatã, care au pornit în
sfârºit echipamentele”, a declarat
Marius Screciu, chiar lângã gurile

de aprindere, prin care începea sã
se vadã cum flãcãrile începuserã sã
înghitã cu lãcomie jetul de pãcurã
pompat în interior.

De ce dureazã încã trei zile?
Specialiºtii de la TERMO au

explicat ºi motivul pentru care mai
dureazã puþin pânã când cãldura
ajunge efectiv în apartamente ºi case.
Practic, apa din cazan trebuie sã se
încãlzeascã suficient de bine, pânã
când sã fie împinsã în reþeaua de
distribuþie, reþea care trebuie umplutã.

Primii beneficiari de agent termic vor
fi, fireºte, consumatorii conectaþi
direct la reþeaua primarã, în genere
instituþiile publice, ºcolile, spitalele
ºi chiar ºi locuinþele care sunt
racordate direct la circuitul primar. În
a doua etapã, agentul termic este
împins, rând pe rând, cãtre toate
punctele termice, iar de aici agentul
termic preluat urmeazã sã fie împins
în reþelele blocurilor de locuinþe.

Primarul ºi-a explicat victoria,
în stradã

În timp ce primarul se afla
efectiv la gurile de aprindere ale
cazanului, pentru a se asigura
personal de pornire, în faþa primãriei

începuserã sã se strângã circa 25 –
30 de protestatari, nemulþumiþi,
fireºte, de faptul cã îngheaþã în case.
La întoarcerea de la TERMO,
primarul Marius Screciu a vorbit cu
oamenii, le-a explicat cã a pornit
instalaþia ºi le-a explicat cã este la fel
de supãrat ca ºi ei de aceastã situaþie
produsã, dar cã nu are nicio vinã.
Primarul a cerut rãbdare ºi înþelegere
din partea oamenilor ºi le-a promis
cã se lucreazã atât la gãsirea unei
soluþii sigure de încãlzire pentru anul
viitor, cât la extinderea reþelei de gaz
metan în tot oraºul. Oamenii au plecat
acasã ºi chiar au mulþumit primarului
pentru aceastã veste bunã.

COMUNICAT DE PRESÃ
referitor la alegerile prezidenþiale

din Statele Unite ale Americii
Guvernul României adreseazã felicitãri Preºedintelui ales al Statele

Unite ale Americii, domnul Donald Trump.
   Prim-ministrul Dacian Cioloº a adresat o scrisoare de felicitare Vice-
Preºedintelui ales al Statele Unite ale Americii, domnul Michael Richard Pence.
   Cu aceastã ocazie, prim-ministrul Cioloº a subliniat importanþa
Parteneriatului Strategic dintre România ºi SUA, fundamentat pe valori ºi
responsabilitãþi împãrtãºite, ca fiind unul solid ce oferã premisele pentru
dezvoltarea sa pe mai departe, în toate dimensiunile.
   România este ºi va rãmâne un aliat ºi partener de încredere al SUA.
Cooperarea dintre România ºi SUA contribuie la asigurarea securitãþii
comune ºi a întregii comunitãþi transatlantice.
   Guvernul României va acorda pe mai departe o atenþie sporitã dezvoltãrii
ºi aprofundãrii relaþiilor bilaterale cu SUA pe dimensiunea economicã, în
baza oportunitãþilor existente pentru avansarea prosperitãþii comune.

Biroul de presã al Guvernului

COMUNICAT DE PRESÃ
Comunicat de presã referitor la cel de-al doilea tur
al alegerilor prezidenþiale din Republica Moldova

Participarea importantã a cetãþenilor Republicii Moldova la cel
de-al doilea tur al alegerilor prezidenþiale reflectã, în primul rând, dorinþa
acestora de a contribui la consolidarea democraticã a þãrii. Totodatã,
prezenþa ridicatã la vot întãreºte responsabilitatea decidenþilor politici
de a rãspunde echilibrat aºteptãrilor legitime ale tuturor cetãþenilor
Republicii Moldova.
   În urma rezultatelor preliminare ºi a concluziilor observatorilor OSCE/ODIHR,
Parlamentului European, Adunãrii Parlamentare a OSCE ºi a Consiliului
Europei, care au participat la monitorizarea alegerilor, Guvernul României îºi
exprimã speranþa cã instituþiile fundamentale din Republica Moldova vor
colabora pentru asigurarea stabilitãþii politice a þãrii, pentru continuarea agendei
de reforme ºi a procesului de modernizare, menite sã suþinã parcursul european
al Republicii Moldova ºi sã aibã un impact pozitiv asupra vieþii oamenilor.
Guvernul României rãmâne angajat în continuarea relaþiilor speciale pe
care România le are cu Republica Moldova, în baza afinitãþilor istorice
ºi a rãdãcinilor comune ºi în temeiul împãrtãºirii valorilor democraþiei
ºi statului de drept. Biroul de presã al Guvernului
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Cu un Severin care
tremurã sub tot felul de pãturi ºi de
acoperãmânturi, cu niºte oameni în
care înþelepciunea ºi rãbdarea
(ajunse, totuºi, la limitã) încearcã,
din ce în ce mai trudnic, sã þinã în
balanþã nemulþumirea ºi revolta, a
început ºi pe la noi campania
electoralã. Un eveniment pe care ºi
politicienii locali, date fiind
circumstanþele  (nu numai...
termice) în care se deruleazã, l-au
abordat (mã înºel oare?) cu un abia
reþinut sentiment de culpabilitate.
Sã fie un semn cã fiecare dintre ei
se considerã, într-o oarecare
mãsurã, responsabil de situaþia atât
de apãsãtoare în care se aflã acest
oraº, dar ºi judeþul, în întregul sãu?
M-aº bucura sincer sã fie aºa. Din
mai multe motive. În primul rând,
pentru cã aº vedea în asta un plus
de maturitate ºi o tendinþã de
renunþare la orgoliile superficiale,
gratuite – acelea care, întotdeauna,
ies  primele la suprafaþã în
confruntãrile electorale ºi care , tot
primele, îndepãrteazã alegãtorii
de urne.
   * Sã nu credeþi, însã, stimaþi
cititori cã-mi fac cine ºtie ce iluzii.
Sunt niºte constatãri fugare, cu
doza lor inerentã de relativism, ºi
apoi suntem abia la început. Povara
termoficãrii atârnã încã foarte greu
deasupra tuturor ºi parcã toþi au
reþineri în a arunca vinovãþia
exclusiv în spinarea unei persoane/
grupãri. Sper, repet, sã nu fie doar
o simplã impresie de moment.

Atacuri la osia bunului-simþ
   * Din pãcate, pe fostul primar,
în continuare, nu-l cheamã
nimeni la...rampã sã detalieze, cu
date concrete ºi pe înþelesul
tuturor cetãþenilor, contractul pe
care l-a semnat cu firma aceea
care, pânã una-alta, doar se face
cã lucreazã ºi introduce contestaþii
la osia bunul simþ. Un contract în
baza cãruia dumnealui ºi-a permis
nu doar sã-i traducã pe naivii
severineni, dar ºi sã-i mintã cu
neruºinare. Nu mai intrãm în detalii,
a ajuns sã le cunoascã, sper, toatã
lumea.Dar tot mai tragem nãdejde
cã personajul de tristã amintire la
care facem referire va fi, odatã ºi-
odatã, pus în situaþia de a da
socotealã. Cãci doar n-o fi moºtenit
cine ºtie ce secretã imunitate...
   *Aºa-zisul preºedinte al
României a contestat la Curtea
Constituþionalã a României
proiectul de lege iniþiat de
parlamentarii PSD privind
eliminarea a 100 de taxe. Motivele?
Multe ºi mãrunte. Logicã de mic
funcþionar frustrat, chipurile
legalist, însã scârþar, zgârâie brânzã
ºi calic cât încape, nu meritã sã ne
batem capul cu el. Problema e cã,
la mijloc, este vorba ºi de un
coeficient imens de prostie, de
prostie din aceea crasã, combinatã
cu urã ºi ranchiunã, cu sau fãrã
obiect. Care n-ar trebui sã facã
parte din...infrastructura unui
preºedinte. Asta e, n-ai ce-i face!
   * Nu digerarãm pânã la capãt
rezultatul alegerilor prezidenþiale

din Statele Unite ale Americii, cã
intrarã pe firmament alegerile
prezidenþiale din aºa-zisa
Republicã  Moldova, unde ieºi
câºtigãtor pro-rusul Igor Dodon.
Necaz mare! Dar toþi cei care fac
mult tãrãboi acum pe tema asta
uitã cã, nici pânã acum, miºcarea
unionistã din Basarabia nu a avut
câºtig de cauzã la vreunul dintre
scrutinurile anterioare. Reunirea
Moldovei de peste Prut cu þara
mamã este un proces de duratã,
pe care nu-l vor câºtiga în veci
propagandiºtii.  Indiferent de
culoare. Îl vor câºtiga cei care cred
în construcþia de duratã ºi care
vor avea rãbdare. Atrocitãþile,
crimele istoriei lasã urme adânci,
greu de vindecat. Acum toatã
propaganda se aratã îngrijoratã cã
România este înconjuratã de þãri
cu guverne proruse. Ei, da, ca ºi
când, pânã acum, situaþia ar fi fost
sensibil  diferitã, ca ºi când
schimbãrile din spaþiul est-
european nu s-ar fi produs cu
consimþirea tacitã a Moscovei. E
multã, multã ipocrizie în toate
aceste exprimãri ºi atitudini, chiar
dacã îngrijorarea ar putea fi una
realã. Acum, bãieþii veseli din
poli t ichia  româneascã sunt
oarecum dezorientaþi ºi nu prea
mai ºtiu cum sã comande, „hãis!”
sau „cea!” – dacã mã înþelegeþi
ce vreau sã spun – neputând
anticipa evoluþia evenimentelor
poli t ice d in proximitatea
României, din Europa ºi  din

lume. Situaþia devine complicatã,
de n ori mai complicatã chiar, în
condiþiile alegerilor parlamentare
de la 11 decembrie, când bãtãlia
ideologicã, atâta câtã mai e pe la
noi, se va muta, inevitabil pe
zonele atât de sensibi le ale
geopoliticii.
   * Nici la fotbal nu ne merge mai
bine. Într-un meci- cheie din grupa
pentru Mondialele din 2018,
reprezentativa României a fost
fãcutã K.O., pe Arena Naþionalã, de
echipa similarã a Poloniei, scor 0-
3! Neamþul Christoph Daum, adus
cu surle ºi tobe la cârma Naþionalei,
cu þelul ferm de a o califica la
turneul final din Rusia, mai mult i-
a zãpãcit pe fotbalagiii noºtri, care
aleargã pe teren ca niºte oi bete,
fãrã mãcar sã aibã cea mai  anemicã
idee tacticã. Noi ce sã zicem?
Trãiascã ºi înfloreascã impostura în
fotbalul autohton, de la vârful
Federaþiei ºi pânã la cea mai umilã
echipã de cartier sau comunalã!
Dacã nici acum ºmecherachele ãla
de Burleanu nu-ºi ia catrafusele sã
plece de unde  a venit, atunci
microbiºtii români degeaba mai fac
calcule: calificarea este deja
pierdutã. Ca sã mai creºtem o
Naþionalã de nivelul celei din
deceniul 1990-2000, va trebui sã
o luãm de jos, de la zero, cu o cu
totul altã filozofie, de administrare
a fenomenului fotbalistic ºi de
consolidare a unui stil specific de
joc, bazat pe calitãþile reale ale
fotbalistului român. Altmineri...
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Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier a organizat joi, 10 noiembrie
a.c., cea de-a I I I - a ediþie a
“Simpozionului Internaþional
Drobeta”, amplã manifestare
culturalã la care au participat
aproximativ 25 de cercetãtori din
þarã ºi strãinãtate.
   Evenimentul a avut loc în incinta
Pavilionului Multifuncþional ºi s-a
bucurat de o prezenþã numeroasã.
   În prezenþa preºedintelui
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, managerul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
Mariana Doiniþa Chircu a þinut sã
mulþumeascã invitaþilor prezenþi la
eveniment ºi a subliniat importanþa
organizãrii unor astfel de
evenimente culturale în Drobeta

SIMPOZIONUL INTERNAÞIONAL DROBETA Ediþia a III-a

Turnu Severin: „Ne bucurãm, ca de
fiecare datã, cã trãim împreunã
niºte momente care considerãm cã
sunt benefice pentru toþi. Anul
acesta vã primim într-o casã nouã,
în Pavilionul Multifuncþional, un
obiectiv realizat în marele proces
de transformare a muzeului”.
   În cadrul dezbaterilor, s-au adus
în discuþie rezultate ale cercetãrilor
arheologice efectuate în importante
situri arheologice între care
amintim  Amfiteatrul roman
Drobeta, Fortificaþia dacicã de la
Ardeu (Hunedoara), fortificaþiile
dacice de la Divici, Liubcova,
Socol, Pescari, diferite situri din
epoca bronzului identificate pe
teritoriul judeþelor: Mehedinþi,
Dolj ºi Gorj.

Dupã ce în urmã cu
aproximativ un un, managerul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
Doiniþa Mariana Chircu venise cu
propunerea înfiinþãrii unui muzeu în
Orºova, iatã cã acest vis a devenit
realitate. Joi, 10 noiembrie a.c.,
consilierii locali orºoveni au votat
atribuirea unui spaþiu pentru
deschiderea la Orºova a unei filiale
a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
   „Eu cred cã pentru orºoveni,
pentru mehedinþeni, dar ºi pentru

Municipiul Orºova va avea muzeu
toþi cei care sunt turiºti fie ºi pentru
o zi, este important ca oraºul sã aibã
o instituþie de culturã de acest gen”,
a declarat managerul Doiniþa
Mariana Chircu.
   Consilierii locali orºoveni au
stabilit cã Muzeul din Orºova va
funcþiona în fosta clãdire a Direcþiei
de Taxe ºi Impozite din strada
Porþilede Fier, nr. 32.
   Muzeul va avea trei subsecþii:
arheologie-istorie, ºtiinþele naturii,
etnografie ºi arta popularã.

   De asemenea, au fost prezentate ºi
alte teme de interes ºtiinþific referitoare
la descoperiri arheologice de pe
teritoriul Serbiei, precum ºi o serie de
teme de istorie localã sau regionalã.
    Marin Neagoe, muzeograf în
cadrul Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier a declarat, în cadrul
vernisajului expoziþiei temporare
Rãzboinicii Padea-Panagiurski
Kolonii. Descoperiri din judeþul

Mehedinþi,  cã cercetarea
arheologicã reprezintã o sursã
importantã de cunoaºtere ºi
recuperare a informaþiilor privind
evoluþia comunitãþilor umane din
diferite perioade istorice, iar
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a
fost angrenat, de-a lungul timpului
în importante campanii de
cercetare în numeroase situri
arheologice din judeþul Mehedinþi.

Europarlamentarul Manfred
Weber care a fost la conducerea
grupului din 2014, a fost reales cu largã
majoritate (97.8% dintre membri).
Noua preºedinþie va fi compusã din:

GRUPUL PPE ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
ªI-A ALES PREªEDINÞIA (1 PREªEDINTE ªI
10 VICEPREªEDINÞI, PRINTRE CARE ªI UN

ROMÂN) PENTRU PERIOADA 2017-2019

· Lara Comi (Italia)
· Esther de Lange (Olanda)
· Mariya Gabriel (Bulgaria)
· Esteban Gonzalez Pons (Spania)
· Francoise Grossetete (Franþa)

· Sandra Kalniete (Letonia)
· Marian-Jean Marinescu (România)
· Paulo Rangel (Portugalia)
· Jozsef Szajer (Ungaria)
· Tadeusz Zwiefka (Polonia).
   “Alegerea preºedinþiei este un
semnal puternic de unitate în
grup”, a spus Manfred Weber.
“Urmãtoarele 12 luni vor fi
decisive pentru viitorul Europei.
Ca sã oprim valul populist statele
UE trebuie sã se trezeascã la
realitate. Trebuie sã-ºi asume niºte
responsabilitãþi. Noi trebuie sã
arãtãm cã Europa poate oferi
soluþii de lungã duratã pentru
problemele existente. Mesajul

nostru cãtre Turcia este foarte clar:
negocierile pentru aderare trebuie
oprite imediat”, a spus el.
   Manfred Weber are 44 de ani ºi
este membru al Parlamentului
European din 2004. A deþinut
diferite funcþii de conducere în PPE
de-a lungul timpului printre care
coordonatorul Comisiei de Libertãþi
Civile, dar ºi vice-preºedintele PPE
responsabil de grupul de lucru
Justiþie ºi Afaceri Interne. El l-a urmat
la conducerea grupului pe Joseph
Daul în anul 2014.
   În Germania Mafred Weber este ºi
secretarul general al partidului sãu,
Uniunea Creºtin-Socialã (CSU).
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Bunicuþa Hillary nu mai are
ºansa sã se joace de-a rãzboiul cu
nepoþii planetei, nici bucuria de a ne
obliga sã mîncãm multiculturalism,
minoritãþi cu bombe la brîu ºi LGBT
pe pîine, nici tupeul de a produce
mutaþii grave în structura familiei
tradiþionale a lumii. Clintocraþia s-a
încheiat! Simpatizanþii sînt chiar
norocoºi cã Hillary a pierdut în mod
hilar maºinãria politicã americanã ºi
jucãriile militare, altfel ar fi schimbat
acele ceasornicului lumii dupã
bunul plac, precum face Angela
Merkel în Europa. Rãmîne de vãzut
dacã, odatã cu debutul mandatului,
la 20 ianuarie 2017, Trump va folosi
toate armele pentru a cîºtiga bãtãlia
anti-globalizare, implementatã de
sistemul politic al SUA, extrem de
repudiat astãzi, ºi împotriva cãruia
au votat trumpiºtii. Cel de-al 45-lea
preºedinte al SUA reprezintã un
pericol doar pentru adversarii
normalitãþii. Pentru România,
victoria Marelui Blond poate fi o
oportunitate, nu un pericol, cum
tendenþios manipuleazã propaganda
unor servicii secrete. Trump pare a
fi pentru americani un fel de Nigel
Farage responsabil de Brexit, pentru
cã acesta s-a manifestat în campanie
de partea noului curent anti-sistem
ce vizeazã democraþia occidentalã
prost înþeleasã, afiºînd, în acelaºi
timp, o deschidere spre ascensiunea
partidelor naþionaliste, cum de fapt,
se simte ºi se resimte la acest
moment în Europa. Existã opinii
care susþin cã Donald Trump nu va
înfãptui promisiunile din campanie,
ochii din umbrã nu-i vor îngãdui
confortul, dar, cu siguranþã, dacã nu
va deveni servitor al guvernului
mondial, va aduce schimbarea la faþã
a Americii, va modifica ºi upgrada

Marele Blond ºi Cioloº – „eroul” împuns de vacã
balanþa de forþe ºi relaþii mondiale,
va întoarce America spre naþiunea
americanã, va estompa liberalismul
fãrã frontiere, care a generat tragedii
de proporþii ºi a zguduit ordinea
globalã, dar, totodatã, Trump va fi
interesat ºi de un al doilea mandat.

Naþionalismul reînvie!?
   Aceeaºi soartã o vor avea la
alegerile din 2017 Franþa dar ºi
Germania, care dã ora exactã, cu
de-a sila, în Europa, luînd în calcul
tot mai multele voci naþionaliste
ridicate împotriva cancelarului
Merkel, dar ºi ascensiunea
liderului Frontului Naþional din
Franþa, Marine Le Pen. Obama, cel
mai slab preºedinte din istoria
Americii a încheiat o epocã de
pãguboasã ºi oneroasã
administrare, de expansiune ºi
revanºe, goanã dupã petrol,
rãzboaie, înarmare ºi ameninþare la
adresa securitãþii statelor, dacã nu
cumva îºi va folosi influenþa (care
i-a mai rãmas) pentru a-i pune beþe
în roþile lui Trump. Pentru Hollande
ºi Merkel, Trump este o ameninþare,
pentru alþi ºefi de state, un lider care
va opera cu bisturiul faþa Americii
ºi a lumii. Sperãm cã Trump nu va
mai umbla cu detectorul de petrol
ºi bogãþii pe harta lumii ca sã-ºi
aleagã statul propice masacrului.
Argat în (im)postura oficialã,
Iohannis a fost printre primii care
l-au felicitat pe Trump. Îi sugerez
ca la o eventualã întîlnire (pentru
care trebuie sã stea la coadã) sã-i
cearã lui Trump retragerea trupelor
americane ºi a armamentului de pe
teritoriul României, retragerea
scutului antirachetã de la Deveselu
ºi chemarea la vatrã a
impertinentului ambasador Hans
Klem. N-avem nevoie de trupe
strãine pe teritoriul naþional! Pentru
apãrarea Þãrii, ºeful statului român
trebuie sã demareze revitalizarea
decimatei Armate a României.

Preºedinþii cu nãdragii
crãpaþi în fund

   Noi facem „istorie” cu niºte
caricaturi de lideri corupþi ºi penali,
care au adunat averi din suferinþele
patriei române ºi au fãcut viaþa

cetãþenilor mai mizerabilã decît
era. Oficial sîntem în campanie
electoralã, o altã mare scamatorie,
ca ºi alegerea lui Iohannis. Toþi
preºedinþii post-decembriºti ai
României (inclusiv Iohannis) au
stat cu un picior în corupþia din
þarã, cu celãlalt picior slugoi la
curtea stãpînilor din afarã ºi mi-e
greu sã înþeleg cum au putut trãi
aºa crãcãnaþi în faþa vremurilor ºi
cu nãdragii crãpaþi în fund? Apropo
de declaraþia tîmpã a preºedintelui
– „mai bine faceþi campanie
electoralã decît sã mãriþi salariile
ºi pensiile”!, ne place ºi acceptãm
sã fim jigniþi ºi prostiþi ºi sîntem
trataþi ca atare de chiriaºul
vremelnic de la Cotroceni ºi de cei
cu care fumeazã aceeaºi pipã a
escrocheriei, iar supunerea noastrã
este lenea de a fi noi înºine, românii
treji ºi patrioþi, în faþa gunoaielor
care put de la distanþã.

Cioloº, politruc de companie
ºi de larg consum

   Uitaþi-vã ºi la Julien Cioloº! Cu
un an în urmã minþea cã e tehnocrat
cu mandat limitat, cã nu va intra în
politicã dupã expirarea mandatului,
cã nu mai doreºte sã fie prim
ministru ºi nu va candida. Acum,
motiveazã cã a fost luat pe sus, dar
el a bãtut, cu bunã ºtiinþã, palma
cu Iohannis, PNL ºi cu fantoºa
Alina Gorghiu, care a lansat cel mai
oribil, infam ºi condamnabil spot
electoral, în care este implicat ºi
pãcãlit un copil de cîþiva aniºori.
Cioloº e tot un mincinos ºi un
teleghidat ca Iohannis, poate chiar
mai ipocrit decît ceilalþi. Vã amintiþi
promisiunea lui, cum cã la 10
februarie 2016 va promova legea
salarizãrii, lãsatã pe masã de
PeSeDe. A trecut 10 februarie, iar
zbirul Cioloº s-a opus acestei legi.
Odatã cu mitingul din Piaþa
Revoluþiei, Julien Cioloº ºi-a
pierdut virginitatea tehnocraþiei,
devenind politruc de companie ºi
de larg consum. A minþit cã nu va
face politicã, a minþit cã va salva
România, deºi s-a împotrivit tuturor
mãsurilor de redresare a vieþii
românilor, aflaþi în topul sãrãciei

europene, la fel cum, cîndva, a
procedat ºi Stolojan. Lui Cioloº,
puterea i-a intrat sub piele ca un
drog ºi cînd a simþit cã zilele
mandatului sînt pe ducã a cedat
presiunilor penele ºi ale lui
Iohannis, ºi-a scos blugii ºi geaca
din ladã, ca sã fie considerat de-al
poporului, ºi s-a cocoþat locvace pe
scena primului sãu miting electoral
din piaþa publicã. Prost actor! Ce
pãcat însã, Cioloº s-a prezentat
exact ca un erou împuns de vacã!

Cioloº va trage PeNeLeul,
bîldîbîc, la fundul mocirlei

   La început, rugase peneleul sã nu-
i foloseascã imaginea în campanie,
apoi cînd afiºele uriaºe cu imaginea
sa împuiaserã tîrgul, dãdea din colþ
în colþ. Iatã, de la zerovalenþã, Julien
Ciloº, tehnocratul eratic, care s-a
opus tuturor mãsurilor ºi proiectelor
de lege privind îmbunãtãþirea vieþii
cetãþeanului român, a sãrit cu felonie
direct în plurivalenþa penibilului.
Peneleul, cu un picior în groapã ºi
cu unul pe mal, va fi tras de Cioloº,
bîldîbîc, la fundul mocirlei. Ar fi
cazul ca românii sã nu mai înghitã
din nou gãluºca, sã gîndeascã cu
capul lor ºi sã nu mai ia de bunã
vrãjeala electoralã! Niciunul dintre
saltimbancii scenei politice nu vrea
votul ca sã-i mîngîie pe cetãþenii
români pe creºtet. Au trecut doi ani
de preºedinþie iohannistã ºi un an de
guvernare cioloºistã, iar poporul
român o duce mai greu decît înainte.
Nu am culoare politicã, repet a mia
oarã, dar cel puþin Ponta a întregit
salariile ºi pensiile tãiate de
cãpcãunii Boc ºi Bãsescu, a lãsat
proiecte ºi programe viabile din care
s-a hrãnit diletantul ºi ameþitul
guvern tehnocrat, „Guvernul meu”,
instalat pe cadavrele de la Colectiv,
guvern care ºi-a schimbat miniºtrii
incapabili ca pe ºosete. Fãcînd o
asociere între parteneriatul strategic
S.U.A.-România, poate cã „Revoluþia
lui Trump” va inspira electoratul
român sã-ºi exprime prin vot
protestul împotriva sistemului corupt
ºi antinaþional.

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Ultimul sondaj de opinie aratã
cã liberalii ar fi în cãdere liberã, dupã
ce ºi l-au asumat pe Dacian Cioloº pe
afiºe ºi ca viitor premier. Adicã
alegãtorii au priceput cã este vorba de
o înºelãtorie. Cioloº este un tehnocrat
pânã la urmã care nu are, teoretic,
legãturã cu politica. Social-democraþii
au spus tot timpul cã guvernul
tehnocrat este de fapt unul liberal ºi
cã premierul este un penelist fãrã
carnet de partid ºi cã e omul pe care
preºedintele îl vrea ºef la PNL. Acum,
liberalii au ascultat de dorinþa
preºedintelui PNL ºi l-au pus pe
Cioloº pe afiº, deºi liderul de drept al
liberalilor este Alina Gorghiu. Adicã
Alina: cine stã sã o asculte pe lidera
liberalã, care s-a fãcut de râs în ultima
perioadã, pe internet, cu o replicã
idioatã la clipul în care acum ani
apãrea bãtând la uºa unui apartament
ºi din spatele uºii rãspunde un copil
cã nu deschide la hoþi. Adicã ce rost
mai are sã vii cu o replicã la aºa ceva,
genial. Un copil care îi spune unui
politician cã nu deschide la hoþi... De
data asta, Alina a gãsit alt copil pe care

ªansele lui Bãsescu, ºansele alegãtorilor ºi noua „soluþie imoralã”
îl convinge sã îi deschidã, dacã nu
vrea ca Dragnea sã-i fure sendviºurile
ºi Ponta sã îi copieze temele. O
porcãrie pentru prietenele ei de cola.
   Tot ultimul sondaj dat publicitãþii
în presa centralã spune cã PSD se
menþine la 40%, cam cum a fost în
ultimii ani, iar cifrele aratã cã ALDE
ºi PMP ar intra sigur în parlament.
Sigur cã de UDMR nu mai are rost
sã discutãm, pentru cã va fi în
parlament, chiar dacã se va desfiinþa
parlamentul. PMP este condus de
Traian Bãsescu. Acesta aspirã nu
neapãrat la un post de senator, dar
viseazã la statutul lui Dan Voiculescu,
„soluþia imoralã”. Chiar Bãsescu îi
spunea aºa Partidului Conservator
condus de afaceristul politician Dan
Voiculescu. La soluþia imoralã au
apelat rând pe rând toate partidele
pentru a face majoritate. Este vorba
de PSD, de PDL-ul ºi PNL-ul lui
Bãsescu. Acesta din urmã se vede ºi
el acum „balamaua” care sã
armonizeze viaþa politicã. Nu orice fel
de balama, ci chiar omul cheie al
sistemului, respectiv viitorul premier

al þãrii. Omul spune chiar cã Iohannis
are de ales dintre un premier adevãrat
ºi o maimuþã, care imitã de spune
preºedintele. Cam pe modelul
Bãsescu-Boc.
   Problema este cã Traian Bãsescu
spune despre sine cã este un excelent
premier, deºi nu a ocupat vreodatã
postul respectiv. Sau poate cã
Bãsescu ºtie cum este sã fii premier
ºi se dã de gol. Adicã îl face maimuþã
pe Boc, ex-premierul de sub
Bãsescu. Practic, Bãsescu admite
faptul cã el era premierul þãrii ºi
preºedinte în acelaºi timp, iar Boc un
fel de marionetã care îi asculta
comenzile. Este posibil ca Bãsescu
sã fie un foarte bun premier ca
autoritate, ca implementare a unor
decizii, dar oare or fi bune efectele
deciziilor, or fi bune politicile publice
pe care le pregãteºte Bãsescu? Sunt
cunoscute politicile sale care au tãiat
din pensii ºi din salarii ºi i-au adus
pe români la sapã de lemn, sub
pretextul cã salveazã þara ºi
economia. Dacã poporul poate ºi
rãbdã...Oare a explicat vreodatã
Bãsescu ce s-a întâmplat cu
împrumutul acela uriaº, de 20 de
miliarde de euro, ce a fãcut cu banii?
De ce a tãiat apoi guvernul sãu sau
el, dacã a fost premier, de facto,
salariile ºi pensiile românilor? Asta
le pregãteºte ºi acum? De ce românii
trebuie sã rãmânã în continuare o

masã de manevrã, un popor de
sclavi ºi de sãraci, cu cele mai mici
salarii ºi cel mai prost nivel de trai
din Europa? Interesant este cã DNA
a deschis recent un dosar pentru a
cerceta condiiile în care a fost
accesat împrumutul de 20 de
miliarde de euro.

ªansele lui Bãsescu vizeazã
transformarea sa ºi a PMP în „soluþia
imoralã” pentru România. Adicã o fãtucã
nici tânãrã, nici bãtrânã, dar destul de
flexibilã sã se culce cu toþi politicienii
pentru majoritate. Fostul ºef al statului
spune cã nu e o pãpuºã ieftinã, pentru
cã preþul majoritãþii este chiar fotoliul
de premier. Bãsescu joacã pe cartea
respectivã în contextul unei majoritãþi
cu PNL. Dacã o va reuºi. Sunt ºanse
destul de mici, dacã PNL obþine sub
25% la parlamentare. Ar lua PMP un
5%, UDMR un 6%. Le-ar mai trebui
minoritãþile ºi ALDE. Nici aºa nu este
sigur cã vor face majoritatea. Poate una
cu sprijinul PSD, dacã Iohannis apasã
pe butoanele lui Dragnea ºi îl convinge
sã mai stea în opoziþie, de dragul
libertãþii. Aa, mai e ceva, Bãsescu poate
fi „soluþia imoralã”, dacã va fi liber.
   Aºadar, în contextul unri viitoare
instabilitãþi politice, cu dispute pe
împãrþirea ciolanului, ºansele
alegãtorilor sã scape de sãrãcie în
urmãtorii patru ani sunt infime. Vom
fi la fel de sãraci ºi la fel de inteligenþi.

 ªtefan Bãeºiu
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Confederaþia Operatorilor
ºi Transportatorilor Autorizaþi din
România (COTAR) invitã firmele
de asigurãri sã pãrãseascã
România, dacã nu pot supravieþui
fãrã profitul de peste 300%. Le
amintim acestor multinaþionale cã
românii nu sunt vaci de muls ºi le
atragem atenþia cã este penibilã
motivarea ingineriilor financiare
sprijinite de Autoritatea pentru
Supraveghere Financiarã (ASF)
prin faptul cã vor da faliment
dacã nu ne iau sume mari de
bani, absolut nejustificat, însã
obligatoriu.

Îi invitãm, de asemenea, pe
asiguratori, sã înceteze presiunile
asupra populaþiei ºi majorãrile
absolut aberante de tarife RCA,
precum ºi ameninþãrile ºi
dezinformarea. Din declaraþiile
reprezentanþilor Uniunii Naþionale
a Societãþilor de Asigurare ºi
Reasigurare din România (UNSAR)
reiese, în mod fals, cã tarifele RCA
vor creºte în mod nejustificat pentru
toþi ºoferii,  din vina
transportatorilor, care au cerut
îngheþarea acestor tarife, pentru
urmãtoarele ºase luni, iar firmele
de asigurare nu mai încaseazã cât
ºi-au calculat. Sã ne amintim cã
ASF se finanþeazã procentual din
încasãrile acestor firme de
asigurare, astfel încât nu-ºi va
aproba niciodatã o scãdere a
bugetului. În plus, nu-i obligã
nimeni pe asiguratori sã rãmânã
pe o piaþã care nu le este
favorabilã, deci sunt liberi sã
plece din România.
   „Vom lua atitudine împotriva
afirmaþiilor reprezentanþilor
UNSAR. În continuare vedem cã
rãmâne în fruntea ASF Miºu
Negriþoiu, deci piaþa nu va mai avea
un arbitru corect. S-a vãzut încã o
datã cã marile partide parlamentare
au jucat doar teatru când au vorbit
despre demiterea ºefului ASF, ca de
fapt el sã rãmânã ºi sã-ºi vadã în
continuate de treabã, dar acest
teatru sã poatã fi folosit în campania

Comunicat de presã

Îi invitãm pe asiguratori sã plece acasã,
dacã nu le convine piaþa româneascã

electoralã. Pe aceastã atitudine ºi
pe corupþia generalizatã din sistem
se bazeazã tupeul
multinaþionalelor. COTAR se
pregãteºte ca dupã alegerile din 11
decembrie sã desfãºoare o
campanie pentru micºorarea
tarifului RCA, care ºi acum este
mult prea mare, faþã de calculele
prezentate de raportul de audit
Milliam. Dacã asiguratorii vor un
rãzboi cu transportatorii ºi cu
cetãþenii, dacã se simt nedreptãþii
ºi vor profit de 300% în continuare,
îi sfãtuim sã se ducã la ei acasã ºi
sã ne lase în pace, pentru cã ne-au
furat destul. Noi vom lupta pentru
stabilirea preþului RCA conform
tarifelor stabilite la discuþia care a
avut loc pe data de 14 septembrie
2016", explicã Vasile ‘tefãnescu,
preºedinte COTAR.
   Pe anii 2013, 2014 ºi 2015,
diferanþa dintre totalul încasãrilor
RCA ºi plata efectivã a daunelor
pe aceeaºi perioadã este de
aproape 700.000.000 de lei, suma
rãmasã în conturile asiguratorilor.
Preºdintele ASF, domnul Miºu
Negriþoiu, a declarat, cu puþin
timp în urmã, cã la 100 de lei
încasaþi, asiguratorul plãteºte 130
de lei  daunã.  Domnul Miºu
Negriþoiu denatureazã flagrant
adevãrul  demonstrabi l cu
documente,  dar ºi  logica,
demonstrând cã aplicã un fel de
teorie a relativitãþii în matematica
ASF. La fel procedeazã ºi
reprezentanþii UNSAR, care au
ajuns sã declare, nici mai mult,
nici mai puþin decât cã românii
trebuie sã plãteascã de trei ori mai
mult pentru o poliþã RCA ca sã le
asigure lor prosperitatea, în
continuare. COTAR nu va tolera
aceastã bãtaie de joc la adresa
întregii populaþii a României,
pentru cã deciziile aberante ale
acesto r mul t ina þ iona le
a fec teazã  to þ i  posesori i  de
autoturisme din România, nu
doar pe transportatori.

Biroul de Presã COTAR

Asa cum am spus, voi
sprijini reindustrializarea judeþului
Mehedinþi pe patru paliere:
   1. Sprijin pentru industria localã, în
mod special prin facilitarea contactelor
reprezentanþilor industriei locale cu
investitori din aceleaºi domenii de
activitate, pentru realizarea unor
parteneriate interne ºi externe;
   2. Sprijin pentru atragerea de
fonduri europene pentru înfiinþarea
de intreprinderi de procesare a
produselor animaliere: brânzã,
lapte, carne, etc, precum ºi pentru
procesarea legumelor ºi fructelor;
   3  Sprijin pentru înfiinþarea unui
depozit de achiziþie ºi procesare a
legumelor ºi fructelor;
   4. Sprijin pentru accesarea de
fonduri europene pentru turism
   Cheia creãrii de locuri de muncã este
deci sprijinul pentru accesarea de
fonduri europene, prin înfiinþarea de
centre de consultanþã pentru cetãþenii
care doresc sã implementeze proiecte.
Banii europeni sunt la uºã, trebuie doar
sã-i accesãm. Întrebarea este cum?
   În toate municipiile ºi oraºele din
Mehedinþi voi deschide birouri
parlamentare cu program permanent
care vor acorda consultanþã pentru

Gelu VIªAN
luptã pentru Mehedinþi

accesarea de fonduri europene
dupã cum urmeazã:
   Birouri parlamentare în: Drobeta
Turnu Severin; Orºova; Baia de
Aramã; Strehaia; Vânju Mare.
   În toate aceste centre zonale de
consultanþã, în parteneriat cu
administraþia publicã localã voi
organiza întâlniri publice cu toþi
cetãþenii interesaþi de implementarea
proiectelor cu finanþare europeanã.
Trebuie ca cetãþenii sã fie informaþi
privind oportunitãþile de derulare a
unor proiecte, inclusiv a modului
cum poate fi alocatã partea de
coparticipare la implementarea
proiectului, dupã ce acesta a fost
aprobat, dar în mod special despre
tipul de proiect ce poate fi
implementat cu succes: de exemplu,
în zona de munte, proiecte pentru
înfiinþarea de microferme de creºtere a
animalelor, în oraºe microintreprinderi,
iar în zona de sud proiecte pentru
construcþia solariilor, etc.
   Cetãþenii Mehedinþiului au
nevoie de sprijin pentru derularea
acestor proiecte.
   Ca deputat de Mehedinþi, VOI
LUPTA pentru cetãþenii acestei
minunate zone din România.
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În luna octombrie, a avut loc
lansarea în comunitate a proiectului
„ EDUCaþia e ÎN CENTRU”
coordonat de Asociaþia Comunitãþii
Eºelniþa Cazanele Dunãrii
(A.C.E.C.D.). Acest proiect  continuã
munca frumoasã ºi voluntarã a
ONG-ului local ºi a ºcolii din localitate
(partener principal în proiect),
începutã anul trecut, cu scopul de a
îmbunãtãþii situaþia ºcolarã ºi
integrarea socialã a 28 de elevi
proveniþi din grupuri devaforizate ºi
cu carenþe la învãþãturã.

Reuniþi în Centrul Comunitar
de Dezvoltare ºi Educaþie al satului,
elevii beneficiari, pãrinþi ai acestora,
tineri voluntari ai asociaþiei, profesori,
membri ai Consiliului Local Eºelniþa
ºi echipa de proiect au rememorat
experienþa remedialã din anul trecut,
au urmãrit prezentarea proiectului ºi
au discutat despre activitãþile
planificate, despre derularea
programului ºcolar remedial ºi
despre cum fiecare se poate implica
voluntar  pe toatã durata lui.
   Astfel, cele 56 persoane prezente
au aflat cã prima activitate derulatã
în proiectul “EDUCaþia e ÎN
CENTRU” a fost “Învãþ sã-i învãþ” -
un seminar de trei zile pentru cei 12
profesori voluntari. Acesta a avut loc
în perioada 30 septembrie-2
octombrie ºi a urmãrit sã le dezvolte
cadrelor didactice implicate
competenþe de proiectare ºi adaptare
curricularã specifice programelor

Sã înveþi este destul ca sã fii cool...
pentru elevi cu rãmâneri în
urmã la învãþãturã (seminar
realizat de cãtre Simona
Danciu, expert din partea
partenerului nostru de proiect,
Fundaþia Bucureºtii Noi).
   Cea mai amplã activitate a
proiectului este, însã,  activitatea
remedialã “Cu viaþã învãþ pentru
viaþã” ce se va întinde pe 8 luni
ºi va cuprinde ore de limba
românã, matematicã, limba
englezã ºi  educaþie durabilã ºi
de mediu pentru cei 28 de elevi
cu vârsta între 8 ºi 15 ani. Aceste
ore vor fi realizate de cãtre  cele 12
cadre didactice ale ºcolii din
comunitate ºi  8 voluntari A.C.E.C.D.
(elevi ai ºcolii) care-ºi vor ajuta
colegii la temele de casã ºi  vor
sprijini munca profesorilor lor.
   De asemenea, aceste ateliere fixe (2
ore pe zi, 4 zile pe sãptãmânã) vor fi
completate de trei ateliere modulare
tematice (de câte 10 sãptãmâni
fiecare): culinar, de teatru, reciclare
prinartã. Pe parcursul acestor
experienþe creative, elevii beneficiari
vor realiza obiecte creative din
materiale reciclate,  pãpuºi destinate
teatrului de pãpuºi, vor exersa piese
de teatru ºi diverse reþete culinare,
vor participa la scrierea a douã reviste
cu impresii, interviuri ºi fotografii din
activitãþi. Scopul acestui tip de ateliere

este acela de a le dezvolta elevilor,
proveniþi din grupuri dezavantajate,
abilitãþi de viaþã ºi competenþe civice.
   Ultima activitate din proiect va fi o
campanie de conºtientizare a
comunitãþii privind importanþa
educaþiei ºi a integrãrii sociale
(paradã de costume ºi mesaje
proeducaþie ºi pro includere pe
strãzile satului, standuri cu obiecte
realizate de elevi în activitãþi, piesã de
teatru de pãpuºi, expoziþie foto).
   Munca profesorilor, a celor 8
voluntari care-i sprijinã, progresul ºi
eforturile celor 28 de beneficiari
direcþi ai proiectului vor fi sãrbãtorite
printr-o vizitã tematicã în Arad. Aici
participanþii în proiect vor vizita
universitatea, un centru de
voluntariat, o fabricã de reciclare...
toate acestea pentru a-i motiva pe
elevi sã munceascã mai mult, sã
viseze mai mult, sã-ºi doreascã mai
mult, pentru cã „sã înveþi este destul
ca sã fii cool”(sloganul proiectului
ºi al centrului).

   “Munca cu elevii cu probleme la
învãþãturã trebuia continuatã. Am
început-o anul trecut ºi am vãzut
progresul copiilor, am vãzut
mobilizarea unor voluntari adulþi din
comunitate care ne-au ajutat la
diverse treburi, aºa am înþeles cã nu
putem renunþa. În plus, elevii de la
centru, cum au fost numiþi, ºi-au
exprimat ei-înºiºi dorinþa de a merge
mai departe, de a arãta unui sat
întreg, unei lumi întregi cã meritã sã
înveþi, cã meritã sã visezi”,  a
încheiat evenimentul de lansare
coordonatoarea proiectului,
Elisabeta Pãcuraru.
  Proiectul “EDUCaþia e ÎN CENTRU”,
derulat în perioada septembrie 2016-
mai 2017, este finanþat în cadrul
“Fondului pentru Educaþie în Mediul
Rural” implementat de Fundaþia
Serviciilor Sociale Bethany prin
Programul Strategic de Investiþii în
Mediul Rural, pe care Fundaþia
Vodafone România îl deruleazã în
toate judeþele þãrii.

   Dupã 83 de ani,
9 luni ºi 15 zile,
inima celui ce a fost
unul dintre mai
îndrãgiþi gospodari
ai judeþului
Mehedinþi ºi
municipiului
Drobeta Turnu
Severin,  s-a oprit !
   Nouã ne veþi
rãmîne în amintiri
cu vestigiile care vã
vor purta numele.
Drum bun, pe altã
lume,
Constantin DINU!

Gabi NICULESCU

 Clara Tîrcã
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Oraºul Orºova este unicul
oraº din judeþul nostru unde

Sfântul Martin sãrbãtorit la Orºova

predarea în limba englezã se face
încã de la grãdiniþa cu un profesor

nativ german. Este vorba despre
doamna Ivãnescu Carmen
Iolanda, numitã iubitor de copii
FRAU, o doamnã dedicatã cu
sufletul educaþiei acestor tineri
de peste 20 de ani la catedra
Grãdiniþei Nr. 1.
 Astfel, se explicã ºi cum de
Orºova este singurul oraº
mehedinþean care a sãrbãtorit în
ziua de 11 noiembrie Sfântul
Martin de Tours.

  “Martin cel Milostiv” s-a nãscut
în anul 316, în localitatea Sabaria,

din Panonia (Szombathely,
Ungaria), ºi a trecut la cele veºnice
în ziua de 8 noiembrie 397, în
localitatea Candes (Saint-Martin,
Franþa).   Înmormântarea sa a avut
loc în ziua de 11 noiembrie, care a
fost aleasã ca zi de prãznuire. La
vârsta de zece ani, împotriva voii
pãrinþilor sãi, Sfântul Martin a
început sã participe la adunãrile
creºtinilor. În cele din urmã, el a
fost rânduit în ceata catehumenilor.
Conform unui decret al împãratului
Diocleþian, fiii ofiþerilor romani erau
obligaþi sã îmbrãþiºeze cariera
militarã. Pentru aceasta, neavând
de ales, când a împlinit vârsta de
cincisprezece ani, el s-a înrolat
în armatã.
   În anul 334, trupa din care fãcea
parte ºi Sfântul Martin a staþionat
în localitatea Samarobriva, din
Galia (Amiens, Franþa). La porþile
oraºului, el a întâlnit un cerºetor cu
hainele rupte. Simþind multã milã
faþã de acesta, Martin ºi-a tãiat în
douã mantia militarã ºi i-a dãruit
cerºetorului o jumãtate. În acea
noapte, el l-a visat pe Mântuitorul
Iisus îmbrãcat cu mantia pe care el
o dãruise cerºetorului, zicând
sfinþilor îngeri: “Martin, care este
numai catehumen, m-a îmbrãcat cu
veºmântul acesta!”.
   Copiii de la Grãdiniþa Nr. 1 din
Orºova, au transpus aceastã
legendã într-o scenetã, au
confecþionat, conform obiceiului,
felinare ºi au colindat pe strãzile
oraºului cântând tradiþionalul “Ich
gehe mit meiner Laterne” (Eu merg
cu felinarul meu).

anunþ
DIRECÞIA
SILVICÃ

MEHEDINÞI
     Organizeazã concurs

în data de 05.12.2016,
orele 12.00, pentru
ocuparea unui post

vacant de contabil ºef la
Ocolul Silvic Topolniþa.

     Relaþii la telefon:
0252 317 970.

 L. M.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sunteþi mai silitor ca niciodatã sãptãmâna aceasta,
motiv pentru care aveþi câteva realizãri. Aveþi foarte multã
energie ºi rezolvaþi totul cu entuziasm ºi încredere. Acest
lucru se aplicã ºi în cazul energiei mentale, în timpul
discuþiilor cu prietenii ºi cunoºtinþele. Vã puteþi apãra
punctul de vedere în orice situaþie. În aria privatã, ca ºi în
cea profesionalã, vi se va da ocazia sã vã ordonaþi toate
problemele, încât sã fiþi complet protejat. Acest lucru poate
avea rezultate surprinzãtoare la locul de muncã. Veþi avea
ocazia, de exemplu, sã vã asumaþi responsabilitatea în
unele cazuri care, la final, vã vor aduce o promovare sau o
creºtere a salariului. Este o bunã ocazie de a demonstra cã
puteþi duce mult ºi cã vã descurcaþi cu responsabilitãþile,
vã aºteaptã o perioadã minunatã în faþã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Veþi avea o sãptãmânã minunatã. Vã veþi distra mai
mult decât de obicei la locul de muncã, acasã ºi alãturi
de familie sau prieteni. Energia dumneavoastrã îi face
pe alþii sã fie invidioºi, gândurile negative nu vã
influenþeazã, însã, deloc. Dumneavoastrã doar priviþi
partea plinã a paharului, neavând deloc timp sau
rãbdare pentru gelozie. Astfel, putem spune cã este o
sãptãmânã în care trebuie sã vã folosiþi din plin
sentimentele ºi gândurile pozitive. Încercaþi sã
rezolvaþi problemele care dureazã de ceva timp ºi la
care nu credeaþi cã veþi gãsi soluþie. Dacã rezolvaþi
aceste probleme, veþi descoperi o cale nouã pe care o
puteþi urma, o direcþie care nu afecteazã ºi nu
ofenseazã pe nimeni.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Este o sãptamânã în care vã veþi ocupa de probleme
legate de afaceri din sfera privatã. Asta înseamnã cã
fie cumpãraþi, fie vindeþi o proprietate, redecoraþi o
casã sau vã faceþi niºte planuri financiare pentru viitor.
Veþi rezolva totul cum trebuie, atât în plan mental,
cât ºi în plan material. Persoanele mai în vârstã, cu
precãdere femeile, vã dau sfaturi ºi vã simpatizeazã.
În plan emoþional, sunteþi mai “matur” în acest
moment. Veþi avea companie selectã: veþi beneficia
în urma cunoºtinþelor pe care cei din jur vor sã o
împartã cu dumneavoastrã.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Vei duce ceva la bun sfârºit sãptãmâna aceasta. Nu
uita sã te bucuri din plin de aceastã realizare înainte sã
te apuci de un nou proiect. Îngãduieºte-þi sã te
mândreºti de aceastã realizare. Ai tendinþa sã
minimalizezi importanþa lucrurilor, sã îþi subminezi
realizãrile în timp ce oamenii din jurul tãu te admirã în
tãcere pentru puterea de decizie ºi iniþiativa de care dai
dovadã. Îþi realizezi proiectele fãrã sã faci prea multã
vâlvã în jurul rezultatelor tale. Fii mândru/ã ºi bucurã-
te de complimentele pe care le primeºti în cercul de
prieteni ºi cunoºtinþe. Vei descoperi cã au un efect
benefic asupra ta. Cu toate astea, nu te vor ajuta la
jocurile de noroc, pentru cã nu vei câºtiga absolut nimic.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Ascultã cu atenþie ce zic cei din jurul tãu sãptãmâna
asta. Ai deja tendinþã sã asculþi ce spun ceilalþi, dar se
pare cã nu ai capacitatea sã auzi sau sã înregistrezi ceva.
ªi nici nu prea îþi place sã primeºti sfaturi! Asta se poate
datora ºi faptului cã te laºi pe tânjealã încã o datã când
vine vorba de viaþa ta amoroasã. Totul decurge lin. S-ar
putea sã câºtigi o sumã micã la loto sau la orice fel de
joc de noroc, lucru care va contribui la petrecerea unui
week-end minunat. Dacã îþi cauþi un nou loc de muncã,
vei avea multe ºanse de izbândã. Felul în care comunici
cu ceilalþi s-a îmbunãtãþit, din acest motiv ai învãþat sã
te promovezi mai bine. Îi vei spune viitorului angajator
exact ceea ce el sau ea vrea sã audã ºi vei lãsa astfel o
impresie excelentã. Cele mai bune zile pentru tranzacþii
financiare, va avea legãturã cu câºtigul ce se poate ivi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

S-ar putea sã vã certaþi cu cineva sãptãmâna aceasta
din cauza unui proiect la care lucraþi împreunã. Lãsaþi-
i un pic de spaþiu în care sã se descarce ºi nu vã
rãzbunaþi pe acea persoanã din cauzã cã v-a supãrat
altcineva. Aceastã metodã vã va ajuta atunci când
veþi dori sã aveþi ultimul cuvânt. Acest tip de
comportament matur nu va scãpa neobservat. Veþi fi
foarte atrãgãtor pentru cineva din zodia gemenilor sau
a balanþei cu ocazia unei petreceri sau a unei întâlniri
festive. Fiþi cu ochii în patru. Veþi avea parte de o
regãsire interesantã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Viaþa dumneavoastrã este destul de armonioasã
pentru moment. Existã tensiuni ºi extaz în jur, dar nu
fac decât sã vã completeze viaþa. Astfel, sunteþi mai
satisfãcut ºi veþi vedea lumea din jur într-un mod
pozitiv. Vã place sã fiþi în preajma prietenilor sau a
familiei, sau a celor la care þineþi. De asemenea, existã
ºi o relaþie de dragoste care va face sã fiþi mult mai
fericit. Sunteþi fericit atât cu familia, cât ºi cu prietenii
ºi cu persoana pe care o iubiþi. Contactul fizic
conteazã foarte mult pentru dumneavoastrã. Chiar dacã
abundenþa nu face bine nimãnui, nu înseamnã cã vã
face un rãu. Vã bucuraþi de bucurie, ca sã spunem
aºa. Cei care vã sunt apropiaþi vor vedea acest lucru.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Viaþa ta amoroasã are nevoie de un nou impuls.
Poþi sã te implici ºi tu în asta. Un pic de dulcegãrie,
un pic de romantism ºi câteva cuvinte mieroase vor
face minuni într-o relaþie care abia se mai þine pe
picioare. Nu trebuie sã intri în rutinã. Spãlatul hainelor
la timp, cumpãrãturile fãcute de la sine, câteva flori
aduse acasã, par sã facã parte din rutinã, în mod
evident, fãcute în majoritatea timpului de celãlalt.
De ce sã nu demonstrezi din când în când cã îþi
apreciezi partenerul?! Þie nu þi-ar plãcea sã fii apreciat/
apreciatã? Ar trebui sã discuþi aceste probleme cu
partenerul tãu. Descrie clar ºi detaliat ce anume
îþi place la el/ea.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Stelele te influenþeazã pozitiv. Îþi place sã fii în
compania altor persoane ºi sã socializezi. Datoritã
acestei influenþe, ai legãturi puternice cu partenerul/
partenera. Simþi nevoia sã sprijini ºi sã ai grijã de
cineva. Ai grijã la ce mãnânci ºi nu exagera. Nu îþi va
fi uºor, dar este necesar. Te va pãtrunde un sentiment
minunat care, însã, nu va dura foarte mult. Datoritã
acestui sentiment, persoanele vesele se simt atrase
de tine. Interacþiunea dintre tine ºi aceste persoane
chiar va fi frumoasã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Aceºti nativi sunt în general ambiþioºi iar vieþile
celor nãscuþi sub acest semn sunt marcate de o cãutare
perpetuã a scopului în viaþã. Sunteþi focusaþi pe
scopuri ºi aveþi mare încredere în capacitãþile voastre.
Sunteþi mai analitici, de obicei aveþi succes în afaceri
sau în orice alt domeniu care are legãtura cu politica.
Sunteþi de regulã independenþi ºi optimiºti în tot ce
faceþi ºi detestaþi sã aveþi reguli sau sã fiþi constrânºi
de ceilalþi. În aceastã perioadã vã organizaþi bine
timpul ºi o faceþi cu mai multã precizie. Începeþi sã
deveniþi mai veseli.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Aveþi grijã în trafic, nu schimbaþi rutele obiºnuite
ºi nu faceþi modificãri în stilul de viaþã obiºnuit.
Simþiþi cã aþi fãcut o treabã de minune la locul de
muncã, însã nu prea observã nimeni acest lucru. Nu
vã lãsaþi influenþat de acest lucru, fiindcã cei din jur
vã vor tachina ºi nu o sã vã simþiþi bine. Doar nu vã
doriþi acest lucru. Tocmai de aceea, încercaþi sã fiþi
cât mai subtil. Veþi vedea cã este doar o perioadã
înnoratã, dar fãrã ploaie.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

V-aþi gândit sã vã cãutaþi un loc nou de muncã, dar
nu v-aþi gândit încã la detalii. De ce nu vã faceþi o
listã chiar sãptãmâna aceasta? Astfel, veþi ºtii mai
bine ce trebuie sã cãutaþi. Cu toate acestea, nu prea
este momentul sã aplicaþi la un loc nou de muncã.
La prima vedere, s-ar spune cã este o sãptãmânã
liniºtitã în ceea ce vã priveºte. Dar o reîntâlnire cu un
vechi prieten va schimba acest lucru. Va fi foarte
frumos sã staþi la aceeaºi masã ºi sã depãnaþi amintiri.
Vã veþi întoarce acasã mai târziu decât aþi preconizat,
iar cineva nu va fi deloc mulþumit de acest lucru.
Sãptãmâna începe liniºtit, dar sfârºeºte în mod activ.
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* Vând 23 ha. teren agricol
lunca Coºuºtei ºi 6,75 ha.
pãdure comuna Corcova

judeþul MEHEDINÞI la preþul zonei.
* VÂND 8 Ha. PÃDURE ÎN COMUNA
SAMARINEªTI (în BÎRLOGU) JUDEÞUL GORJ,
PREÞUL ZONEI. Contact: 0721404945.

ANUNÞURI
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În perioada 12-13.11.2016
la Focºani s-a desfãºurat Turneul
Internaþional “Memorialul Aurel
Câmpeanu’’ la care au participat
430 sportivi de la 40 cluburi din
ROU, SRB, Rep. MLD.
   CSM Drobeta Turnu Severin ºi-a
verificat câþiva dintre sportivii sãi
care s-au clasat dupã cum urmeazã:
Loc I -VLADU ANA MARIA -40 kg
-U16
Loc II -ARGINT DIANA -52 kg -U14
-TOPALÃ VLAD -81 kg -U16
Loc III -VÂLVOI DENISA -40 kg -U14

La Focºani s-a desfãºurat
Turneul Internaþional

“Memorialul Aurel Câmpeanu’’
-DEMETRIO DANIELA -57 kg -U16
-CHICIN ALEXANDRU-66 kg -U18
Loc IX - SUCILÃ CRISTIAN -50 kg
-U18
   Pregãtirea sportivilor Judoka de
la CSM Drobeta continuã prin
competiþii de verificare  care sã ne
ofere rãspunsuri la ceea ce trebuie
completat în bagajul tehnic ºi tactic
pentru a creºte în valoare aceºti
minunaþi copii care îºi doresc
performanþã.

Lena STEREA,Purtator de cuvant
al CSM Drobeta Turnu Severin

Aprecierea rapidã a
monedei americane faþã de cea
europeanã, consecinþã a victoriei
neaºteptate a lui Donald Trump la
preºedenþia SUA, lasã urme adânci
ºi asupra monedelor de la marginea
zonei euro, aºa cum este leul.

Creºterea interesului pentru
plasamentele în dolari, investitorii
mizând pe majorarea de cãtre
Rezerva Federalã americanã a
dobânzii sale cheie, a provocat ieºiri
de capital de pe pieþele emergente,
în cãutarea unor randamente mai
ridicate dar ºi mai sigure.

Din ziua alegerii noului
preºedinte republican dolarul s-a
scumpit faþã de leu cu 4%. Media
acestuia a crescut de la 4,1283 la
4,2246 lei, la finalul perioadei
analizate, care reprezintã un nou
maxim istoric, când cotaþiile au atins
un maxim de 4,233 lei

Cursul euro a crescut de la 4,50
la 4,5218 lei, la finalul intervalului,
maxim care nu a mai fost atins de la
sfârºitul lui iunie. Tranzacþiile s-au
realizat între 4,508 ºi 4,523 lei, în
una dintre cele mai agitate ºedinþe
din acest an.

Media monedei elveþiene, care s-
a apreciat pe pieþele internaþionale
de la 1,083 la 1,069 franci/euro, a
crescut de la 4,1801 la 4,2139 lei,
maxim care nu a mai fost atins de la
finalul lui iulie trecut, dar a închis
perioada la 4,2071 lei.

Principalul pericol actual pentru
leu, pe lângã posibilele derapaje
electorale dinaintea alegerilor
parlamentare, este reprezentat de
ieºirea strãinilor de pe piaþa titlurilor
de stat româneºti cu scadenþe
îndepãrtate. Aceºtia sunt tot mai
atraºi de bonurile de stat din þãrile
dezvoltate, în condiþiile în care sunt
aºteptate creºteri ale dobânzilor.

Dezinteresul faþã de titlurile de
stat s-a resimþit în eºecul suferit de
Finanþe, care nu au reuºit sã plaseze
o emisiune cu scadenþa în 24
septembrie 2031, care a avut o
valoare de 200 de milioane de
lei, oferta bãncilor fiind de doar
150,6 milioane lei.

 Radu Georgescu

Dolarul a prins vitezã ºi
pregãteºte noi maxime istorice

Trebuie menþionat faptul cã ºi
celelalte monede din regiune au avut
o evoluþie descendentã. Cea mai
importantã depreciere a cunoscut-
o cea polonezã, care a scãzut la
finalul perioadei la 4,446 zloþi.

În ultimele zile a revenit în atenþia
pieþelor posibilitatea ca perechea
euro/dolar sã revinã la paritate, traderii
considerând cã ea ar putea deveni
realitate anul viitor, în proporþie de
50%. Deustche Bank a ridicat ºtacheta
ºi crede cã euro va scãdea in 2017
sub pragul de 1 dolar.

La finalul perioadei, euro a scãzut
pe pieþele internaþionale pânã la
1,0695 dolari, nivel care a fost atins
ultima oarã la finalul lui aprilie 2015,
maximul zilei fiind de 1,084 dolari.

La aprecierea dolarului
contribuie, revizuirea pozitivã de
cãtre investitori a aºteptãrilor privind
direcþia pe care o va lua economia
americanã sub conducerea noului
preºedinte ales, dar ºi declaraþiile
oficialilor Fed care considerã cã
perspectivele de creºtere a
economiei SUA sunt suficient de
solide pentru a permite o majorare
a dobânzii-cheie.

Analiza cuprinde perioada 10 –
16 noiembrie.

INFORMARE
     Aceastã informare este efectuatã de: UAT Bala cu sediul în Bala,
judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz
de gospodãrire a apelor pentru proiectul „MODERNIZARE drum comunal
DC 35”, localitatea Rudina, comuna Bala, judeþul Mehedinþi.
     Aceastã investiþie este o modernizare a unui drum existent.
     Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
     Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
     Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
     Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului, dupã data de 09.11.2016.

Primar, Ohima Mândruþ Valentin

La data de 15.11.2016,
poliþiºtii Compartimentului de
Analizã ºi prevenire a Criminalitãþii,
împreunã cu poliþiºtii
Compartimentului de Proximitate
din cadrul Poliþiei Municipiului
Drobeta Turnu Severin, au
organizat o activitate stradalã ce a
avut drept scop prevenirea ºi
combaterea furturilor din locuinþe
ºi societãþi comerciale.
   Cu ocazia activitãþii desfãºurate au
fost distribuite pliante cu mesaje
informative, cetãþenilor fiind-ul
adresate sfaturi preventive pentru a
nu deveni victimele unor astfel de
infracþiuni.

Activitate stradalã pentru prevenirea ºi combaterea
furturilor din locuinþe ºi societãþi comerciale

 Biroul de presã
al IPJ Mehedinþi
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Golaverajul a stabili t
campioana de toamnã, în Liga a V-
a Mehedinþi. Victorioasã cu 7-0 la
Floreºti, AS Dunãrea Hinova a

Dupã ce a câºtigat meciul-
tur cu scorul de 6-0, Viitorul
ªimian a surclasat Dunãrea Pristol
ºi în retur. În etapa a X-a din Liga
a IV-a Mehedinþi, liderul s-a
impus cu 7-2, dupã ce în minutul
74 conducea doar cu 2-1! Rãzvan

Bonþoi (’36, ’88) a marcat pentru
gazde, în timp ce oaspeþii au
înscris prin Marius Barasab (’28),
Ionuþ Marinescu (’41), Alin Arfutu
(’74), Andrei Sfia (‘76), Mãdãlin
Mãtãsãreanu (’81, ’85) ºi Denis
Bãlulescu (’90).

Liga a V-a - Etapa a XI-a

Viitorul Floreºti - Dunãrea Hinova     0-7 (0-3)
Real Vânju Mare - Inter Crãguieºti     1-0 (1-0)
AS Corlãþel - Voinþa Vrata     2-3 (2-1)
Inter Salcia - AS Obârºia de Câmp     2-1 (0-0)
AS Ghiciulescu Hinova - Voinþa Opriºor 1-3 (0-1)
Unirea Gârla Mare - ªtiinþa Broºteni    10-0 (5-0)

Clasament

1. D. Hinova 11   9 1    1 39-8 28
2. Vânju Mare 11   9 1    1 37-10 28
3. Vrata 11   7 2    2 36-25 23
4. Crãguieºti 11   7 1    3 36-14 22
5. Salcia 11   7 1    3 29-22 22
6. Gârla Mare 11   5 1    5 41-29 16
7. Floreºti 11   5 0    6 32-38 15
8. Opriºor 11   4 0    7 26-38 12
9. Corlãþel 11   3 0    8 25-31 9
10. G. Hinova 11   3 0    8 16-42 9
11. Broºteni 11   1 1    9 19-52 4
12. Obârºia de Câmp 11   1 0    10 14-46 3

Campioanã de toamnã,
la golaveraj

depãºit în clasament Real Vânju
Mare, care a trecut doar cu 1-0 de
Inter Crãguieºti. Ambele echipe au
încheiat turul cu 28 de puncte, dar

Dunãrea are
golaveraj mai bun,
datoritã victoriei
din etapa a XI-a.
Succesul cu 7-0 a
fost adus de
reuºitele lui Sorin
Toma (‘2), Virgil
Creþu (’15, ’45,
’70), Octavian
Balaci (’56),
Teodor Dãescu
(’64)  ºi Marius
Doanã (’66).
Contracandidata
Real Vânju Mare a
trecut la limitã,
scor 1-0, de Inter
Crãguieºti, prin
golul Ionel Lãþea,

din minutul 17. Lãþea este ºi
golgheterul turului, cu 16 reuºite.
Costel Pontu (12 g;  Voinþa Vrata),
alãturi de Adrian ªtefan (9 g; -
Voinþa Vrata), Sergiu Cojocaru (9
g; Unirea Gârla Mare) ºi Daniel
Amza (9 g; Unirea Gârla Mare)
completeazã topul marcatorilor.
   Liga a V-a se va relua în martie
2017, dar anul fotbalistic încã nu
s-a încheiat, echipele urmând sã
joace în Cupa României - faza

judeþeanã Mehedinþi. Primul tur va
avea loc duminicã, când sunt
programate 4 jocuri: ªtiinþa
Broºteni - Viitorul Floreºti, AS
Obârºia de Câmp -  Inter Salcia, AS
Ghiciulescu Hinova - AS Unirea
Gârla Mare ºi AS Corlãþel - Voinþa
Opriºor. Primele 4 clasate din Liga
a V-a vor juca direct în turul
secund, pe 27 noiembrie, fazã la
care vor intra în urnã ºi cele 8
echipe de Liga a IV-a.

Dunãrea, învolburatã în ultimul sfert de orã

În ultima etapã a turului din
Liga a II-a la fotbal feminin, ACS
Atletic Drobeta a fost învinsã cu 5-
2 de Piros Security Arad ºi a
încheiat prima parte a sezonului pe
locul 5. La pauzã, echipa antrenatã
de Daniel Ispas a condus cu 2-0,
prin dubla Loreda-
nei Sârbu, din
minutele 12 ºi 15,
însã arãdencele au
întors rezultatul în
partea secundã,
dupã golurile
izbutite de Melisa
Olariu (’48, ’70),
Andreea Balaº
(’59), Paula Danciu
(’84) ºi Valentina
Lupei (’89).
   “Am întâlnit o
echipã foarte bunã,
dar elevele mele au început perfect
jocul ºi dupã un sfert de orã
conduceau cu 2-0. Fetele au picat
în partea secundã ºi au încasat 5
goluri  dupã pauzã”, a spus
antrenorul severinean Daniel

Elevele lui Ispas au rezitat doar o reprizã

 M. O.

 M. O.

 M. O.

Liga a IV-a - Etapa a X-a

Dierna Orºova - Recolta Dãnceu  4-3 (2-1)
Dunãrea Pristol - Viitorul ªimian 2-7 (1-2)
Viitorul Cujmir - CS Strehaia      1-1 (1-0)
ACS Drobeta - AS Corcova          2-1 (1-0)

Clasament

1. ªimian 10   9 0    1 32-9 27
2. Drobeta 10   7 2    1 17-6 23
3. Strehaia 10   6 2    2 20-10 20
4. Pristol 10   2 5    3 14-23 11
5. Orºova 10   3 1    6 16-23 10
6. Dãnceu 10   2 3    5 17-19 9
7. Cujmir 10   2 2    6 7-18 8
8. Corcova 10   1 1    8 9-24 4

Etapa a VII-a

Atletic Drobeta - Piros Security Arad 2-5
Venus Maramureº - Atletic Rm.Sãrat 1-4
Independenþa II Baia Mare - Vulpiþele Roman 1-7
Banat Girls Reºiþa - FC Oneºti 13-0

Clasament Liga a II-a

1. Atletic Rm. Sãrat 7    5 2    0 17-5 17
2. Piros Arad 7    5 1    1 31-9 16
3. Banat Girls Reºiþa 7    5 0    2 35-9 15
4. Vulpiþele Roman 7    3 2    2 24-11 11
5. Atletic Drobeta 7    3 0    4 9-16 9
6. Indep.II Baia Mare 7    2 1    4 9-25 7
7. Venus Maramureº 7    1 1    5 8-32 4
8. FC Oneºti 7    0 1    6 5-31 1

Ispas.  Acesta a mizat pe: Lavinia
Sporea - Sidonia Giuverdea, Paula
Usturoi (cpt), Dara Bãrzuicã,
Gabriela Belciug (‘71 Lavinia
Erceanu) - Ioana Ghinea, Loredana
Sârbu, Roxana ªtiubei, Anastasia
Vlad-Popescu ( ‘71 Bianca

Pîrvãnescu), Roxana Safta (’68
Maria Urhuþ) - Cerasela Bãluþã
(’46  Costina Cerbu). Denumit Liga
a II-a, al treilea eºalon fotbalistic
feminin se va relua în martie 2017.

   La patru puncte sub ªimian a
rãmas ACS Drobeta, care, la fel ca
etapa trecutã, s-a impus cu 2-1,
dintr-un penalty marcat de Cristian
Baciu. Cu AS Corcova, fundaºul
severinean a înscris de la punctul
cu var, în minutul 70. Scorul fusese

deschis de coechipierul
sãu Relu Þurai (’25), iar
Sorin Socol egalase în
minutul 60. ACS Drobeta
s-a distanþat la 3 puncte de
CS Strehaia, care n-a
izbutit decât o remizã la
Cujmir. Liviu ªtefan a
deschis scorul, în minutul
17, iar strehãianul Cristian
Gomoi a egalat, imediat
dupã pauzã.
   La Orºova, AS Dierna a
dispus cu 4-3 de Recolta
Dãnceu ºi cele douã echipe

au fãcut rocada în clasament.
Mãdãlin Roman (’21), Cristian
Chiriþã (’54, ’75) ºi Bogdan Epure
(’78), respectiv Robert Þogoe (‘43),
Cãtãlin Truºcã (’62) ºi Lucian Brucã
(‘89) au fost marcatorii partidei de
la malul Dunãrii.
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Mã nepoate, sã întoarsã Sucã
în oraºu nostru frumos, cã dupe ce
sã zbengui pi la Herculane, îl pusã
pe al lu Zbanghiu sã sã îprumute pi
la disponibilizaþii di la RAAN, dele
mai dete nea Borza câte ceva. Da nu
le ajunsã prea mult, cã dupe douã
mese la Clipa lu na Budulan o luarã

pe jos, cã bani de benizinã nu mai
aveau ºi nici de taxi. Aºa cã o luarã la
picior, da pe drum sã întâlnirã cu nea
Sibinescu, care sã lãfãia în maºinã.
Da nu-i luã ºi pe ei, doar le fãcu cu
mâna, cã ‘mnealui e boier ºi nu sã
uitã la alegãtori decât de pe afiºe. Pã
da, cã ºi nea Bãlu sã uitã de pe
aceleaºi afiºe, i-or mai fi rãmas de pe
la locale, când sã afiºa cu ãla micu
de sãrea la geamu primãriei, sã vadã
dacã nu care cumva i-a luat cineva
scaunu. Mã fraþilor, sã-l fi vãzut pe

Sucã, întunericeala lu nea Cîrjan, robinetu
lu nea Gherghe ºi campania electoralã

nea Cîrjan cum sta ºi sã uita ca curca-
n crãci la cazanele di la Termo, ca sã
înþeleagã probabel procesu de
producþie a apei calde. Pã da, cã e
tehnologie frate, nu glumã. ªi cum
stetea nea vicele aºa, sã luminã la
faþã, da sã întunecã repede. Pã da,
cã-ºi adusã aminte cã a cherdut
alegerile ºi era cât pe acilea sã nu mai
pupe nici maºinã de serviciu ºi nici
secretarã. Da avu noroc pãnã la urmã
ºi le mai bifã o turã pe amândouã.
Una peste alta e bine pe scãunel,
cã vine cafeaua singurã, mai zice
lumea sã trãiþi, e bine.

Mã nepoate, gata, sã încãlzeºte
caloriferu, altã treabã acuma, sã
rezolvã ºi problema asta, toatã lumea
fericitã, numai unii nu. Pã da, cã unii
sperau cã nu sã rezolvã, cã dacã tot e
campanie ar fi o temã numai bunã
de speculat, iarã socoteala lor nu sã
potrivi pãnã la sfârºit. Pã da, cã
ziceau cã mai iau ºi ei neºte voturi,
cã ºi aºa stau cam prost la capitolu
ãsta, cã dacã patru ani n-au stat decât
pi la Bucureºti, au cam uitat cum aratã
severinenii ºi nu ºtiu de unde sã o
apuce ºi cum sã facã, numai sã nu
cheardã fotoliile cãlduþe. Numai cã
mulþi o sã le cheardã, cã ºi aºa n-au
fãcut nimica atâþia ani.

Acuma, dacã veni cãldura di la
sursa veche, sã te þii când o veni ºi
di la sursa nouã. Pã da, cã tanti di la

Playboy, care apropo, între timp sã
cam retrasã din firmã, vrea sã bage
cãldurã mai repede, sã curgã banii
ºi sã sã umple puºculiþa. Pã
dumnevoastrã, cetitorii deºtepþi de
Obiectiv mehedinþean, credeaþi cã nu
ºtie nea Gherghe pe mâna cui lasã
robinetu de bani di la populaþie?! Aº,
mai vãzuºi, pã dacã tot sã pregãtea
omu sã piardã alegerile, trebuia sã
sã punã cumva la scutealã. ªi sã
pusã bine, cã nici nu mai candidã la
parlamentare, cã-ºi dete sama cã fãrã
sprijin de partid puternic nu ajunge.
Pã ºarmu trecuse de multã vreme,

severinenii mei erau deja plecaþi cu
alte gânduri ºi tremurau sub
plãpumi, aºa cã nu prea mai era loc
de întors în politica mare. Asta e, mã
nepoate, nu e uºor, dacã ai grijã nu
numai de tine ºi te mai uiþi ºi la
oameni, poate mai ai o ºansã. Dacã
nu, mai devreme sau mai târziu,
oamenii nu uitã, da te uitã. Numai
pe nerodu lu al lu Zbanghiu nu-l uitã
lumea uºor, cã ãsta la câte nâzbâtii
face, e greu de uitat. Da în rest e om
bun, vorba lu Sucã.

 Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin


