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Liviu Dragnea
fascineazã masele de
pesediºti sau poate
doar le-a vârât frica
în mãdulare. Ce
înseamnã frica de
Dragnea? Înseamnã
cã cât (intenþionatã
cacofonia) va fi
Dracnea lider suprem
nu se vor mai putea
angaja pe niciunde în
sectorul de stat sau
cu greu se vor regãsi
pe vreo listã a PSD,
aspirând la o funcþie
aleasã. Lins pe bot
de la trai pe banii
statului! Izvorul
acesta al tãmãduirii
prin funcþii publice
are robinetul la Liviu
Dragnea. De frica
lipsei unei funcþii
grase, pesediºtii îºi
turtesc creierii ºi
coloana ºi executã
orbeºte lozincile
liderului lor, nãscut
în binecuvântatul
deºert investiþional
numit Teleorman.
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Editorial                                  de Sorin Vidan

Existã o ipotezã care deja îºi
face loc la masa jocului politic din
acest moment, ºi anume aceea cã
sub aripa autoritarismului lui Liviu
Dragnea social-democraþii privesc
cu un ochi spre deliciile guvernãrii
iar cu celãlalt spre prãpastia
ameninþãtoare pe marginea cãreia
pãºesc. Protestele legate de celebra
ordonanþã nr. 13, obscura „afacere”
a aruncãrii peste bord a guvernului
Grindeanu, dizidenþa lui Ponta ºi,
acum, nesiguranþa guvernului
Tudose – toate acestea aºeazã
elefantul în arena de patinaj artistic,

Undeva spre 20%
gata-gata sã se dea de-a berbeleacu
la prima piruetã mai serioasã.
   Ce spune deputatul ALDE Remus
Borza (pe care ALDE se agitã acum
sã-l excludã, dupã ce Borza a votat,
la vedere, împotriva cãderii
guvernului Grindeanu): „Eu am o
pãrere bunã despre Mihai Tudose,
pentru cã e un om energic, e un om
asumat, e un om curajos. (...) Nu mi
se pare corect ca Guvernul sã se
ducã în fiecare sãptãmânã ca un elev
silitor, sã iasã în faþa clasei, la
dascãli, sã dea raportul. (...) dacã
acest Guvern va eºua, va eºua ºi
PSD-ul. Nu o sã aibã nicio scuzã
domnul Dragnea! (...) Dacã tu îi scoþi
la tablã în fiecare sãptãmânã, trebuie
sã-þi asumi ºi eºecul guvernãrii.
Dacã o sã cadã Guvernul Tudose,
evident ºi PSD-ul se duce-n 20%.
Trebuie disociat actul
guvernamental de actul politic”.
   Aºa cã pe umerii noului premier
stã într-un fel ºi soarta, adicã
poziþia, electoralã a PSD în pragul

viitoarelor alegeri. Bine, e greu de
crezut cã PSD poate coborî atât de
vertiginos, spre 20%, dar în politicã
totul e posibil.  Un exemplu
elocvent de mãrire ºi decãdere în
aprecierea electoralã e Bãsescu,
sau Iliescu, sau Ponta, ca sã fim
mai recenþi. Scenariul în care PSD
pluteºte nefericit pe la 20% nu e
atât de imposibil pe cât pare, mai
ales dacã liberalii ºi-ar reveni ºi ar
puncta mai cu vehemenþã pe temele
majore ale realitãþii româneºti.
   Guvernul Tudose încã nu ºi-a
încheiat „luna de miere” ºi e dificil
sã te pronunþi în faza aceasta. Dar
spre toamnã-iarnã deja ne putem
face o idee foarte clarã despre ce
poate, ºi mai ales despre ce nu
poate actualul guvern. Dragnea, cu
autoritarismele sale, însã deja a
intrat într-un con de luminã
nefavorabilã, lumea îl percepe într-
un mare fel, ºi aceastã percepþie se
rãsfrânge asupra întregului PSD.
   Sã nu uitãm nici de dizidenþe, de

un Victor Ponta care poate rupe
ceva semnificativ din partidul pe
care cândva l-a condus. Aºa cã
pentru PSD anul 2018 se anunþã
deja unul foarte tensionat ºi foarte
problematic. Balanþa o va înclina
calitatea actului guvernamental.
Dacã într-adevãr Mihai Tudose este
un tip energic ºi curajos, cum zice
Borza, atunci lucrurile vor sta mai
bine pentru PSD. Dacã dimpotrivã
guvernarea eºueazã ºi
dezamãgeºte, e clar cã PSD o va
lua la vale, ºi poate cã nu va ajunge
la 20%, dar undeva pe acolo.
   Iar vina nu va fi cu totul a
guvernului ºi a lui Tudose, ci într-
o mare mãsurã a lui Liviu Dragnea,
cel care se joacã de-a
autoritarismul fãrã sã aibã carisma
necesarã unui mare lider ºi nici
vreun palmares politic ceva de
invidiat. E, fãrã supãrare, mult sub
nivelul lui Adrian Nãstase sau
Mircea Geoanã, cã de Ion Iliescu
nu mai încape discuþie.

Rata de promovare
înregistratã de absolvenþii care au
susþinut probele în prima sesiune a
examenului naþional de Bacalaureat
2017 a crescut cu 1,5 % dupã
soluþionarea contestaþiilor: de la
71,4% la 72,9%. Majorarea e de
4,8% în raport cu rata de promovare
de la finalul primei sesiuni din anul
trecut (68,1%).
   Astfel, au promovat 93.640 de
candidaþi dintr-un total de 128.509
candidaþi prezenþi. În funcþie de anul
ºcolar în care au absolvit studiile
liceale, 88.311 candidaþi promovaþi
provin din promoþia 2016-2017
(79,2%, ratã de reuºitã), iar 5.329 de
candidaþi provin din promoþiile
anterioare (31,4%, ratã de reuºitã).
Numãrul mediilor de 10 a crescut la
126 (iniþial au fost înregistrate 97).
   În total, au fost depuse 42.212
contestaþii, în scãdere comparativ cu
sesiunea iunie-iulie a anului trecut
(44.398). Cele mai multe contestaþii
- 18.617 - s-au înregistrat la proba
scrisã de Limba ºi literatura românã.
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72,9%: rata finalã de promovare în prima sesiune a examenului de
Bacalaureat 2017 (rezultate dupã soluþionarea contestaþiilor)

În medie, rata de admitere a
contestaþiilor la cele patru probe a
fost de 41,12%: 41,7% la proba
E)a), 59,2% la proba E)b), 31,2%
la proba E)c) ºi 32,4% la proba E)d).
Cu excepþia probei de Limba ºi
literatura maternã - E)b), unde
procentul de modificare a notelor
dupã reevaluarea lucrãrilor a fost
mai mare pe segmentul cuprins între
0,5 puncte ºi 1 punct (36,52%), la
celelalte trei probe procentele cele
mai ridicate au vizat creºteri pe
segmentul 0 - 0,5 puncte: 36,85%
la proba E)a), 42,53% la proba E)c)
ºi 45,50% la proba E)d).
   Din totalul celor 135.513 candidaþi
înscriºi, s-au prezentat 128.509
candidaþi (111.547 din promoþia
2016-2017 ºi 16.692 din
promoþiile anterioare). Precizãm cã
7.004 candidaþi au absentat. Au fost
declaraþi respinºi 34.690 de
candidaþi (numãr în scãdere de la
36.570, înainte de contestaþii).
Dintre aceºtia, 23.136 de candidaþi
aparþin promoþiei curente, iar 11.554

sunt din promoþiile anterioare. Au fost
eliminaþi pentru fraudã sau tentativã
de fraudã 179 de candidaþi, care nu
se vor putea prezenta la urmãtoarele
douã sesiuni ale Bacalaureatului.
   La nivel naþional, cele mai ridicate
procente de promovare (83%+) s-au
înregistrat în judeþele Bacãu (84,53%
comparativ cu 83,54% înainte de
contestaþii), Sibiu (84,39% comparativ
cu 83,73%), Iaºi (84,10% comparativ
cu 82,91%) ºi Cluj (83,65% comparativ
cu 82,75%). Rata finalã de promovare
în Capitalã este de 75,83% (în creºtere
de la 74,09%). Judeþele în care rata de
promovare a rãmas sub 55% sunt Ilfov
(44,31%) ºi Giurgiu (51,96%).

   Nota minimã de promovare, pentru
fiecare disciplinã, este 5, iar media
finalã pentru promovarea examenului
este minimum 6. Procentul de
promovare s-a calculat din totalul
candidaþilor prezenþi, incluzând în
aceastã categorie ºi candidaþii
eliminaþi. Sesiunea de toamnã a
Bacalaureatului 2017 este programatã
între 28 august ºi 6 septembrie.
   Informaþii detaliate legate de rezultatele
finale înregistrate la examenul naþional
de Bacalaureat 2017 (dupã soluþionarea
contestaþiilor), inclusiv un istoric pe
ultimii 5 ani, pot fi consultate în
dosarul de presã al MEN.

 Biroul de presã
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   Muzicã româneascã, costume
populare tradiþionale ºi multã voie
bunã! Acestea au fost coordonatele
principale trasate la Restaurantul
hotelului Djerdap din Kladovo, unde
Asociaþia pentru Tradiþia ºi Cultura
Românilor “Dunãrea” a organizat
tradiþionala searã româneascã. Etnici
români veniþi din toatã zona Kladovo,
dar ºi de mai departe din Valea
Timocului au petrecut româneºte
alãturi de fraþii veniþi de peste
Dunãre din Drobeta Turnu Severin.
Mulþi dintre românii noºtri au venit
îmbrãcaþi în costume populare
tradiþionale. Dansurile specifice ale
românilor din Valea Dunãrii, horele
ºi sârbele, dar ºi frumoasa doinã
româneascã au rãsunat în salã,
fãcând din petrecere una de neuitat.
   Românii din Serbia ºi fraþii lor de
peste Dunãre, de la Severin, nu au fost
singuri la petrecere. Alãturi de bucuria
lor s-au aflat ºi autoritãþi locale de la
cel mai înalt nivel, atât din comuna
Kladovo, cât ºi de la nivelul judeþului
Mehedinþi. Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu ºi primarul Severinului,

Searã
româneascã
la Kladovo

Marius Screciu, au stat alãturi de
preºedintele consiliului local din
Kladovo, Slavisa Tufajevic. Mesajele
celor doi ºefi ai administraþiei locale
din Mehedinþi au fost emoþionante ºi
au dezvãluit atenþia ºi dragostea faþã
de fraþii noºtri din Timoc.
   „Este un eveniment deosebit de
important pentru românii din Valea
Timocului ºi sunt onorat de invitaþia
fãcutã de asociaþia organizatoare.
Suntem alãturi de fraþii noºtri de peste
Dunãre, pe care îi ajutãm ºi mai mult

decât atât Guvernul PSD este primul
care a înfiinþat un minister al
românilor de pretutindeni”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   „Mã bucur cã existã o asociaþie
care se ocupã de pãstrarea
tradiþiilor, a graiului ºi portului
românesc ºi mã bucur cã noi
suntem aici pentru a-i sprijini ºi
încuraja sã îºi pãstreze tradiþiile
pentru cã ei trãiesc ºi simt
româneºte”, a declarat primarul

Severinului, Marius Screciu.
   An de an, Seara Româneascã de la
Kladovo a devenit o frumoasã tradiþie,
aici venind români de peste tot din
Valea Timocului, dar ºi din România,
iar de câþiva ani, ºi autoritãþile locale
din Mehedinþi sunt alãturi de fraþii
noºtri. Evenimentul este doar o micã
parte din lupta românilor din Serbia
de Rãsãrit pentru apãrarea
valorilor româneºti, a identitãþii
culturale ºi lingvistice româneºti.

 Romeo Crîºmaru

Vineri, 7 iulie 2017, la Kladovo, în restaurantul Hotelului Djerdap, a avut loc cea de-a noua ediþie a
tradiþionalei manifestãri „Seara Româneascã! Peste 400 de invitaþi, printre care ºi severineni au petrecut
în bunele tradiþii româneºti pânã spre ziuã. Seara autenticã româneascã a avut ºi invitaþi speciali. Alãturi

de preºedintele consiliului local din Kladovo au stat primarul municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu ºi preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu. Evenimentul este

organizat în fiecare varã de Asociaþia pentru Tradiþia ºi Cultura Românilor DUNÃREA.

„SEVERINUL ESTIVAL”
reprezintã un program cultural ºi de
divertisment stradal, pornit din
iniþiativa primarului municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, un program care-ºi propune,
începând ca în fiecare sfârºit de
sãptãmânã din aceastã varã
canicularã, sã ofere severinenilor
ºi nu numai lor, oaze de bunã-
dispoziþie, momente recreere, un
divertisment de bunã calitate.

Evenimentele vor fi centrate în
zona de promenadã ºi a Fântânii
arteziene din faþa Teatrului,  ºi se vor
adresa atât copiiilor (pentru care am
gândit fiecare searã de vineri,
începând de la ora 19,00, ca un prilej
de bucurie ºi de distracþie) cât ºi
adulþilor, fie cã vorbim de muzicã de

Palatul Culturii „Teodor Costescu”

„SEVERINUL ESTIVAL”
promenadã, dans sau film, în
fiecare searã de sâmbãtã.
   Ne vom putea bucura de mici
recitaluri de Cvartet (artiºti ai
Filarmonicii din Timiºoara), o
expoziþie de artã fotograficã excelentã
(Hruby Carol), momente muzicale
exotice cu „MARIACHI”, numere de
magie stradalã cu CRISTINA
STRECOPITOV, consideratã de
media prima femeie magician din
România. Dar ºi o searã excepþionalã
de dans (tango, salsa etc), interactivã
ºi, în Grãdina de varã „Geo Saizescu”
SERI DE FILM, cu intrare liberã în
care vom putea revedea o comedie
clasicã de mare forþã seria „BD la
munte/la mare/în acþiune.
   „Severinul estival”- ne-a declarat
Sorin Vidan, managerul Palatului

Culturii „Teodor Costescu”
prefigureazã „manifestãri de genul
FestArt, aºa cum se petrec în Timiºoara
sau Bucureºti, unde cetãþenii au
acces direct ºi imediat la manifestãri
artistice de calitate, teatru, dans,
muzicã, ºi unde arta spectacolului
coboarã în stradã, printre oameni,
într-un dialog viu, cald, uman.
   Sperãm ca la anul sã conturãm

ºi noi, la Severin, manifestãri
culturale de acest gen, cu sprijinul
primãriei, al primarului ºi
viceprimarilor municipiului dar ºi
al consiliului local pe care, din
fericire pentru instituþia noastrã de
culturã, ne-am putut baza ºi pânã
acum, au avut mereu o deschidere
cãtre cultural exemplarã, demnã
de respectul nostru”.  M. V.
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Comisarul ºef al
Comisariatului Judeþean pentru
Protecþia Consumatorului Mehedinþi,
Felix Manta, s-a aflat pe litoralul Mãrii
Negre, în perioada premergãtoare
Festivalului NEVERSEA, nu la plajã, ci
în misiune, o misiune extrem de

importantã pentru siguranþa
alimentarã a turiºtilor. Felix Manta a
efectuat în zilele trecute o serie de
controale drastice la mai mulþi agenþi
economici care vând produse
alimentare ºi a descoperit abateri
înfiorãtoare. De la carne de mici
expiratã ºi pânã la bucãtãrii ºi frigidere
pline de gândaci, unii comercianþi dau
dovadã de o inconºtienþã totalã ºi pun
în pericol sãnãtatea turiºtilor.
   Festivalul NEVERSEA 2017, de la
Constanþa, a generat o afluenþã
impresionantã de turiºti pe întreg
litoralul românesc. Din pãcate, a
fost ºi un bun prilej pentru unii
agenþi economici de a comercializa
tot felul de mizerii ºi de alimente
pãstrate în condiþii improprii,
punându-se în pericol sãnãtatea
oamenilor. Este ºi motivul pentru
care Protecþia Consumatorului a
organizat comandamente speciale
de control ce reunesc, prin rotaþie
comisari de la toate instituþiile
judeþene de profil din þarã. Dintr-
un astfel de comandament a fãcut
parte ºi comisarul ºef al Protecþiei
Consumatorului din Mehedinþi,
Felix Manta. Acesta a povestit cam
ce fel de inconºtienþã domneºte la

Protecþia Consumatorului
Mehedinþi, pe litoral

unii dintre cei care ne dau sã
mâncãm pe litoral.
„Abateri foarte grave am descoperit
la unii comercianþi, de la produse
expirate ºi pânã la situaþii în care
blocul alimentar, dar ºi frigiderele
erau pline de gândaci. Au fost 5

agenþi economici pe care i-am
închis temporar ºi s-au aplicat
amenzi de sute de mii de lei”, a
explicat Felix Manta.
  Unele din restaurantele
controlate de Felix Manta au
scos la ivealã situaþii care te pun
serios pe gânduri dacã mai
cumperi sau nu mâncare atunci
când te afli pe litoral. Pastã de
mici expiratã, gândaci cu
duiumul ºi mizerie de nedescris
în blocurile alimentare, sunt
doar câteva din abaterile grave
descoperite. Spre exemplu, un
agent economic schimba
etichetele la pasta de mici, de

 Acþiunile pe litoral, ale comisarului ºef
de la Protecþia Consumatorului
Mehedinþi sunt unele nu numai
drastice, ci ºi încununate de succes,
având în vedere cã situaþiile extreme
descoperite ar fi putut duce la serioase
probleme de sãnãtate pentru turiºtii
veniþi în numãr mare în aceastã
perioadã în staþiunile de la malul mãrii.

Vineri, 14 iulie, credincioºii mehedinþeni din
satul Godeanu prãznuiesc Ciumarca, o

sãrbãtoare instituitã de însuºi Sfântul Nicodim
cel Sfinþit de la Tismana, ocrotitorul Eparhiei

Severinului ºi Strehaiei

Programul manifestãrilor va
începe la ora 08.30 cu Sfânta
Liturghie sãvârºitã pe dealul
Chiciora de un sobor de arhierei,
preoþi ºi diaconi. Vor fi prezenþi:
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim -
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
Preasfinþitul Pãrinte Andrei
Episcopul Covasnei ºi Harghitei ºi
Preasfinþitul Pãrinte Siluan -
Episcopul Românilor Ortodocºi din
Ungaria. Rãspunsurile stranei vor fi
date de cãtre cele douã grupuri
psaltice ale Catedralei Episcopale
din Drobeta Turnu-Severin.
  Credincioºii care doresc sã
participe la acest eveniment o pot
face adresându-se preoþilor de la
parohii care organizeazã pelerinaje

la aceastã zi de sãrbãtoare.
   Ciumarca reprezintã o zi specialã ce
se sãrbãtorea pentru apãrarea de
ciumã. Aceasta a fost instituitã de
Sfântul Nicodim cel Sfinþit de la
Tismana, care ajungând în satele
Mehedinþiului a constatat cã acestea
erau bântuite de ciumã, o boalã
molipsitoare care a decimat populaþia
Europei în secolul al XIV-lea. Sfântul
mergea prin sate în zilele de vineri,
fãcea rugãciuni împreunã cu toþi
locuitorii ca molima sã ia sfârºit.
Rânduiala se pãstreazã ºi astãzi. Astfel,
în fiecare sat de deal ºi de munte din
Mehedinþi se prãznuieºte aceastã
sãrbãtoare denumitã ciumarcã, la
data stabilitã pentru fiecare zonã.

 Romeo Crîºmaru  Biroul de presã

Lotul olimpic de informaticã al României
a obþinut douã medalii de aur ºi douã medalii
de argint la a XXV-a ediþie a Balcaniadei de
Informaticã pentru seniori, desfãºuratã la
Chiºinãu, în perioada 2 - 8 iulie.
   Laureaþii cu aur sunt George Chichirim (clasa
a XII-a/Colegiul Naþional „Mircea cel Bãtrân” din
Constanþa) ºi Alex Tatomir (clasa a XI-a/Colegiul
Naþional „Nicolae Bãlcescu” din Brãila). ªtefan
Constantin-Buliga (clasa a XI-a/Colegiul Naþional
de Informaticã „Tudor Vianu” din Bucureºti) ºi
Theodor Pierre Moroianu (clasa a X-a/Liceul
Internaþional de Informaticã din Bucureºti) au fost
recompensaþi cu medaliile de argint.
   Echipa României a fost coordonatã de prof. Ionel-
Vasile Piþ-Rada (team leader) ºi Adrian Budãu (deputy
team leader). Competiþia a reunit 13 echipe din 12

Olimpicii români au cucerit patru medalii la
Balcaniada de Informaticã 2017 (seniori)

þãri: Bosnia ºi Herþegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia,
Italia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România,
Serbia, Slovenia ºi Turcia.

 Biroul de presã
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Artiºtii din Ansamblul
folcloric “Izvoraºul” erau de neîntrecut
ºi de neoprit în toate evoluþiile lor de
pe scene din marile oraºe din þarã ºi
din Europa. Deºi era un ansamblu de
amatori puteai sã pui oricând

prinsoare pentru profesionalismul
lor. Acum, un membru cu state vechi
al ansamblului, profesorul de dans
Mihai Munteanu, cu sprijinul
Palatului Culturii „Teodor Costescu”,
pune bazele reînfiinþãrii ansamblului,
a cãrui activitate a încetat în urmã cu
10 ani, atunci când palatul ºi-a
închis porþile pentru lucrãri de
reabilitare ºi modernizare.
   Anul acesta Ansamblul folcloric
„Izvoraºul” împlineºte 55 de ani de
la înfiinþare, moment pe care
maestrul de dans Mihai Munteanu,
autor a cinci volume dedicate
dansului ºi folclorului etnografic,
îºi doreºte sã-l marcheze aºa
cum se cuvine.
   „Practic, activitatea s-a oprit
exact cum se opreºte bãtaia inimii
în momentul în care teatrul a intrat
în reabilitare. Lucrez în momentul
de faþã la proiectul privind acest
eveniment de aniversare , dorim sã
înmânãm diplome de merit pentru

„Izvoraºul”, ansamblul care a scris legenda folclorului mehedinþean

dansatorii ansamblului ºi sã îi
ridicãm pe toþi la rang de vãtaf.
Vrem sã realizãm ºi un album foto,
dar ºi o expoziþie cu afiºele de la
festivalurile unde am fost invitaþi”,
spune Mihai Munteanu, care a

activat 21 de ani la
A n s a m b l u l
f o l c l o r i c
„Izvoraºul”.
„Este un consum

fizic fantastic”
   Mihai Munteanu
a activat ca
dansator în
Ansamblul artistic

„Izvoraºul” timp de 21 de ani.
Povesteºte cu mult drag despre acest
ansamblu ºi despre anii pe care i-a
petrecut alãturi de artiºtii mehedinþeni.
Profesionalismul membrilor
ansamblului avea în spate ore multe
de muncã ºi de repetiþii sub bagheta
instructorului Miºu Surdu.
   „Pentru patru-cinci minute de
dans noi alergam pe loc cât un
fotbalist într-o reprizã de meci, este
un consum fizic fantastic, dar
aveam o condiþie fizicã foarte bunã.
Altfel, nu puteai sã joci 13 suite a
câte 5 minute, peste o orã numai
de dans, în timpul unui spectacol.
Nu aveam timp sã respirãm, îmi
aduc aminte de colegi de-ai mei
care erau fumãtori, nu aveau timp
sã fumeze o þigare. Pentru noi
spectacolul era totul. Participam cu
trup ºi suflet, era o onoare pentru
noi cã reprezentãm oraºul ºi
judeþul acolo unde eram invitaþi”,
spune Mihai Munteanu.

   Numele artiºtilor de la
Ansamblul folcloric
Izvoraºul au depãºit între
anii ’75-’90 graniþele þãrii
impresionîndu-i pe francezi,
spanioli, nemþi, belgieni ºi
nu numai.
   „Pentru noi spectacolul
era totul, participam cu
trup ºi suflet, noi fãceam
artã. Toatã lumea care ne
vedea era imposibil sã mai ia
privirea de pe noi, parcã aveam o
aurã. Aici e un complex întreg,
dansul dar ºi costumul naþional atât
de frumos, atât de elegant, cã nu
aveam cum sã nu atragem
atenþia”, povesteºte profesorul
Mihai Munteanu (foto).

Cãluºul, preferatul strãinilor
   Era nelipsit cãluºul, dansul care
întotdeauna încheia spectacolul
ºi care fãcea furori mai ales în
strãinãtate:
„Cãluºul are un grad de virtuozitate
înalt, nu poþi sã þii pasul cu muzica
dacã nu ai un bagaj de experienþã în
spate, dacã nu ai o condiþie fizicã
deosebitã pentru cã este un dans
spectaculos. Vã spun cã dansul a
fost viaþa mea. Toatã lumea rãmâne
blocatã când ne vedea în cãluº cu
paºii aceia, senzaþionali, cãluºul este
ceva extraordinar. Coregraful nostru
nu se juca cu arta dansului pentru
cã el respecta arta ºi asta ne-a
insuflat ºi nouã. Dacã nu ai respect
faþã de ceea ce faci nu iese un lucru
de calitate. Practic se juca fãrã
greºealã, atâta experienþã ºi tehnicã
acumulasem, sute mii de ore de
antrenament de dragul artei”.
   Ansamblul susþinea spectacole
ºi participa la mai toate festivalurile
de folclor ce se organizau în þarã ºi
peste hotare. La acea vreme era
singura posibilitate ca oamenii de
rând sã viziteze Europa pentru cã
graniþele erau închise. Ansamblul
mehedinþean a bãtut însã Europa în
lung ºi-n lat, iar de la festivalurile
de folclor internaþionale s-a întors
întotdeauna cu premii importante.
Nu s-a întâmplat niciodatã ca vreun
membru al ansamblului sã rãmânã
în strãinãtate. Asta înseamnã
practic blocarea oricãrei ieºiri în

afara graniþelor pentru ansamblu
pentru o lungã perioadã de timp.
   „Era o onoare sã reprezentãm
România, iar noi, nu cã eram
îndoctrinaþi, eram pur ºi simplu
patrioþi ºi atât. Dovadã cã de fiecare
datã când am fost într-o þarã strãinã,
noi ne-am întors toþi, nici nu ne-a
trecut prin cap mãcar sã rãmânem
acolo, pentru cã eram ca o familie,
nu puteam sã pãrãsim aceastã
familie. Era ca ºi cum aº fi plecat de
lângã pãrinþi, de lângã fraþi ºi surori.
Cred cã din toatã România noi
suntem singurii care ne-am întors
acasã de fiecare datã. Consecinþele
erau devastatoare, ansamblul nu mai
mergea a doua oarã în strãinãtate.
Poate cã se reabilita dupã 10 ani, când
se mai schimbau oamenii în
structurile de conducere”, îºi
aminteºte profesorul de dans.
       Nu erau remuneraþi 
   Mihai Munteanu spune cã
fiecare artist din cadrul
ansamblului nu aºtepta bani pentru
munca depusã. Fiecare membru era
angajat în întreprinderile din
Drobeta Turnu Severin, un oraº
puternic industrializat în perioada
comunistã, iar munca artisticã se
fãcea în timpul liber ºi de plãcere.
   „Nu am primit niciodatã bani, noi
veneam ºi dansam de plãcere, eram
un ansamblu de amatori, dar eram
profesioniºti din punct de vedere
tehnic. Era meritul coregrafului, el ne-
a injectat cu acest microb al artei
dansului. Nouã ne-a plãcut, dacã ne
gonea ºi noi nu am fi plecat. Primeam
niºte scutiri pentru la ºcoalã ºi mai
târziu, când am devenit adulþi, eram
scoºi din producþie. Niciunul din noi
nu am dansat cu gândul la foloase
materiale”, mai spune Mihai
Munteanu.  Alexia M.

Severinenii îºi aduc aminte cu drag de spectacolele care aveau loc în
urmã cu peste douã decenii. Sala era întotdeauna arhiplinã, localnicii

fiind dornici sã revadã ori de câte ori aveau ocazia evoluþia
dansatorilor ºi a soliºtilor vocali ºi instrumentiºti de la Ansamblul

“Izvoraºul”, cel care a scris legenda folclorului mehedinþean.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Peste numai o zi (14 iulie
2017) se va împlini o jumãtate de
secol de la trecerea în Eternitate a
lui Tudor Arghezi, unul dintre poeþii
exponenþiali ai neamului nostru,
cel care a revoluþionat în mod
decisiv limbajul poetic românesc
dupã era eminescianã, continuând,
pe o altã treaptã, demersul înnoitor
iniþiat de Alexandru Macedonski în
ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea. Poet complex, cu o operã
impresionantã ca dimensiuni ºi ca
valoare, dar, în egalã mãsurã, un
prozator original ºi un publicist
deosebit de incisiv, Tudor Arghezi
a marcat decisiv secolul XX literar
românesc cu uriaºa sa personalitate
ºi, cum spuneam, cu vocaþia sa
înnoitoare. În poezie, practic nicio
direcþie tematicã de circulaþie
universalã nu a rãmas neabordatã
de marele poet, ceea ce face din el
un reper inconfundabil, atunci când
vorbim de istoria  modernismului
literar românesc. Nu a fost un om
comod ºi a torpilat inerþii ºi
imposturi de tot felul, literare sau
nonliterare. Dar care mare scriitor
nu pune, vorba altui poet, „ne-
ncetat împotrivã” imposturii ºi
inerþiei?!  Adversitãþile din timpul
vieþii l-au urmãrit pe Titanul de la
Mãrþiºor ºi dupã moarte. Nu cred
cã e cazul sã vorbim acum despre
ele, chiar dacã unele ar putea face
deliciul biografilor de ocazie. Niºte
nãvligi, dupã aºa-zisa revoluþie din
decembrie 1990, îºi procuraserã
chiar niºte unelte”..., adecvate

Pe cine mai uzurpãm?
pentru a-l scoate pe Arghezi (ca ºi
pe Sadoveanu, pe Cãlinescu sau pe
Marin Preda ºi  Nichita Stãnescu)
din literatura românã. Sfântã mare
prostie! Literatura românã este un
uriaº organism, în venele cãruia
Tudor Arghezi ºi toþi cei citaþi a
pulsat vigoare ºi talent cu carul! Sã
te iei la trântã cu uriaºii, fãrã sã-þi
încerci, în prealabil, forþele cu
mâncãtorii de seminþe e cel puþin o
dovadã de naivitate! Numele pe care
ni l-a lãsat Arghezi „pe-o carte” este
uriaº ºi nu va putea fi uzurpat de
niciun cãutãtor de glorie vremelnicã.

* Ne-a pãrãsit, zilele acestea, încã
unul din numele mari ale literaturii
române din ultimii 50 – 60 de ani,

scriitorul ºi academicianul Augustin
Buzura. Avea 78 de ani, dar aceasta
este o vârstã la care un romancier
se menþine, de regulã, la cotele
valorice cele mai înalte. Cu atât mai
mult în cazul unui om precum
ultralucidul ºi corosivul romancier
Augustin Buzura, unul din cei mai

bine „prizaþi” scriitori, de public ºi
de criticã din anii ‘80- ‘90. Cultura
ºi literatura românã mai pierd un
nume care le întãrea caracterul
identitar. Sigur, în cazul lui
Augustin Buzura, ar fi fost mai greu
pentru elanul identitar al unora de
a se impune, dar nu a fost, se pare,
o mare problemã, bãieþii au umblat
la biografie. ªi ce a urmat s-a vãzut.
Pãcat! Mare pãcat!
   * Noul guvern PSD  intrã cam cu
stângul în activitate. Pe bietul
Tudose (pe care unii îl cred omul
tuturor!!??) îl bãgarã în corzi, de nu
mai ºtie omul ce afirmã, ba cã bagã,
ba cã nu bagã impozitul pe profit.
Adicã impozitul ãla care îi bagã în

boalã pe cetãþenii care
manifesteazã împotriva mãsurii,
atât cât pot ei de convingãtor
prin Piaþa Victoriei, sau prin alte
pieþe, din ce în ce mai goale ale
democraþiei româneºti. De fapt,
la noi, miza e asigurarea
scaunului impostoarei Kovesi,
fãrã de fundul lat ºi indecent
al cãreia se pare cã noi ,
românii, nu putem trãi. Sau de
care, Doamne iartã-ne, nu ne
putem dezlipi!.
   * Bine, la noi nu e în regulã nici

când nu dã guvernul bani la oameni
ºi nici când se întâmplã sã le dea.
Din cauza asta, ºi guvernul de la
Bruxelles ne joacã, de fiecare datã,
exact cum vrea el!...
   * Madame Kovesi nu se dã
plecatã cu dat dracului! Cucoana
asta  s-a legat definitiv de scaun ºi

nici mãcar Înalta Poartã de la
Washington nu poate sã o dea la o
parte. Pentru liniºtea neamului
acestuia obidit, cãruia numai
pacostea asta îi mai lipsea pe cap.
Aþi observat? Muierea asta
imposibilã sfideazã pe toatã lumea,
indiferent de rangul pe care-l ocupã
respectivul în Statul Român.
Cetãþenii acestei þãri nu l-au mai
suportat pe Ceauºescu, care a fost
un preºedinte ferm ºi responsabil,
ºi se vãd nevoiþi sã o suporte pe
aceastã tutulinã extrem de suspectã
ºi din punctul de vedere al
pregãtirii,  ºi din cel al
ataºamentului faþã de ideea
adevãratã de justiþie din þara asta.
  * Acum, probabil pentru a acoperi
cât de cât scandalul Kovesi, viaþa
publicã româneascã este ocupatã,
pe diferite posturi de televiziune de
cazurile de homosexualitate ºi
pedofilie ale unor slujitori ai...,
Bisericii Ortodoxe Române. Nouã
ne este, vorba unui delicat poet
creºtin, „milã ºi ruºine” sã abordãm
un astfel de subiect. Însã fervoarea
cu care el este urmãrit aratã, pe
lângã tenta manipulatorie, aº zice
inerentã, ºi o dozã consistentã de
realitate purã, ce nu are cum sã ne
bucure. Ceea ce se întâmplã în
anumite zone ale Bisericii, nu doar
ortodoxe, e de naturã sã clatine
încrederea oamenilor în Dumnezeu,
în cele sfinte, în slujitorii lui. Pânã
la urmã, ce putem face noi,
niºte b ieþ i  pãcãtoºi ,  pentru
redresarea situaþiei?...
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Funcþii publice alese importante
      Cu toate cã a înregistrat un scor nu prea
mulþumitor la alegerile locale din data de 5
iunie, ALDE Mehedinþi a obþinut funcþia de
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean, prin
Renata Nanciu, acest fapt fiind 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.
   ALDE Mehedinþi a fost cu siguranþã revelaþia
scrutinului parlamentar în judeþ. Aceastã
formaþiune politicã a obþinut în judeþ un scor
peste media partidului pe þarã. Înscrierea în ALDE
Mehedinþi a lui Ionuþ Sibinescu (foto), dar mai

ales faptul cã acesta a candidat pentru Senat a
contat foarte mult în rezultatul votului. Ionuþ
Sibinescu a obþinut mandatul de senator de
Mehedinþi la redistribuire. Alegerea sa în funcþia
de senator a fost cea mai mare surprizã a
alegerilor parlamentare în judeþul Mehedinþi,
pentru cã acesta se înscrisese nu cu mult timp
în urmã în ALDE Mehedinþi. Dupã o perioadã
de timp în care a activat ca independent, Ionuþ
Sibinescu a decis sã se implice în politica localã,
iar venirea sa în ALDE Mehedinþi a survenit într-
un moment în care aceastã formaþiune politicã
traversa o perioadã nu tocmai fastã.   Insuccesul
lamentabil de la alegerile locale din Drobeta
Turnu Severin a creat o mare nemulþumire în
cadrul celei mai importante organizaþii locale a
partidului. Înscrierea lui Ionuþ Sibinescu în ALDE

Cine este liderul politic al
ALDE Mehedinþi?

 Mircea Popescu

ALDE Mehedinþi a obþinut la alegerile de anul trecut douã funcþii publice alese importante,
una de vicepreºedinte în cadrul Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi una de senator în

Parlamentul României, demonstrând, la vot, cã este cea de-a treia forþã politicã a judeþului.
În ciuda acestui rezultat electoral bun, ALDE Mehedinþi pare o formaþiune ca ºi inexistentã

din punct de vedere politic, fãrã un mesaj politic consistent ºi fãrã o activitate politicã
susþinutã. Preºedintele ALDE Mehedinþi, Viorel Palaºcã, este departe de a fi un lider politic

judeþean de forþã, mai ales de când nu mai este parlamentar.
Mehedinþi a fost un real câºtig pentru partid în
judeþ atât din punct de vedere politic, cât ºi
electoral. Cât de mult s-a întãrit ALDE Mehedinþi
cu Ionuþ Sibinescu s-a vãzut la alegerile
parlamentare, scrutin la care formaþiunea politicã
nu doar cã ºi-a consolidat poziþia de cea de-a
treia forþã politicã a judeþului, dar a ºi obþinut un
scor mai mare decât media partidului pe þarã.
Viorel Palaºcã, un lider politic absent
   Deºi este preºedintele ALDE Mehedinþi,
Viorel Palaºcã nu pare sã aibã o atitutudine ºi
implicare politicã de adevãrat lider politic, mai
cu seamã dupã alegerile parlamentare de anul
trecut, scrutin la care a pierdut în mod
lamentabil mandatul de deputat de care era ca
ºi sigur. Totodatã, prin nerealegerea sa în
funcþia de deputat pentru cel de-al treilea
mandat consecutiv s-a pus capãt unei perioade
de 20 de ani în care Viorel Palaºcã a deþinut,
fãrã întrerupere, funcþii publice alese sau
numite. Viorel Palaºcã a deþinut o funcþie de
preºedinte de partid doar la ALDE Mehedinþi,
dupã ce mai încercase, fãrã succes, ºi în cadrul
PNL Mehedinþi, partid în care a activat cel mai
mult timp. A fost numit în aceastã poziþie
politicã din postura de preºedinte al PLR
Mehedinþi, partid care împreunã cu PC
Mehedinþi au format alianþa ALDE Mehedinþi.
Probabil a contat în aceastã numire faptul cã
era singurul parlamentar la acea vreme al noii
formaþiuni politice. 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 vara anului
trecut. În mod normal, în calitatea sa de
preºedinte al filialei judeþene, deputatul la acel
moment Viorel Palaºcã a avut o vinã cel puþin
pentru scorul sub aºteptãri obþinut în
municipiul Drobeta Turnu Severin. Scrutinul
parlamentar din luna decembrie a anului trecut
a mai adus un insucces, de aceastã datã unul
personal, pentru cã Viorel Palaºcã nu a mai
putut sã-ºi continuie mandatul de deputat. A
fost o înfrângere politicã personalã evidentã ºi
lamentabilã, cu atât mai mult cu cât toate
calculele electorale, dar ºi conjunctura politicã
existentã la nivelul judeþului arãtau cã va fi
reales fãrã probleme.

Senatorul PSD de Mehedinþi, Liviu Lucian Mazilu, s-a
hotãrât sã fie prezent ºi online ca reprezentant al judeþului în
Parlamentul României, iar în felul acesta ºi-a fãcut propriul site.
A recurs la acest mijloc de comunicare, foarte des folosit în
societatea actualã, atât pentru o informare obiectivã a sa ca persoanã
publicã, dar ºi pentru o transparenþã a activitãþii sale parlamentare.
   Site-ul senatorului mehedinþean conþine mai multe rubrici,
unde sunt menþionate date despre persoana sa, a activitãþii
politice desfãºurate pânã în prezent, dar ºi despre iniþiativele
pe care le-a avut ca senator în legislativul þãrii.
   De asemenea, activitatea senatorului PSD de Mehedinþi este
reflectatã ºi într-o rubricã specialã, unde sunt postate articole
din presa localã referitoare la propunerile ºi iniþiativele pe
care le-a avut pânã în prezent ca senator de Mehedinþi.
  Site-ul va fi permanent actualizat cu informaþii despre
activitatea politicã, despre propunerile ºi iniþiativele
pe care le are în calitate de parlamentar, dar ºi
implicarea sa în judeþul în care a fost ales senator.
  Site-un senatorului PSD de Mehedinþi, Liviu Mazilu, poate
fi accesat la urmãtoarea adresã: http://www.liviumazilu.ro/

Senatorul Liviu Mazilu îºi
prezintã activitatea

parlamentarã pe propriul site

 Mircea Popescu

Urmare a intrãrii în vigoare, în luna iunie, a Legii 137/2017
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 2/2017
privind unele mãsuri fiscal-bugetare, precum ºi modificarea ºi
completarea unor acte normative, bursele studenþeºti, indiferent de
categorie, se acordã „pe toatã durata anului universitar (12 luni)”.
   În acest sens, dupã apariþia legii, Ministerul Educaþiei Naþionale
a modificat metodologia-cadru de acordare a burselor prin
ordinul de ministru nr. 4104/2017 (publicat în Monitorul Oficial
al României nr. 523/05.07.2017, Partea I) ºi a solicitat
universitãþilor, în data de 6 iulie 2017, sã opereze modificãrile
care se impun în metodologiile proprii.
   Astfel, pentru luna iulie 2017, sumele alocate de Ministerul Educaþiei
instituþiilor de învãþãmânt superior de stat pentru burse vor fi similare
cu cele din luna iunie (63.908.245 lei, din care 54.582.957 lei pentru
studenþii români înmatriculaþi în ciclurile universitare de licenþã ºi
master), indiferent de numãrul de zile de vacanþã ale studenþilor,
urmând ca pentru luna august, cuantumul sã fie acelaºi.
   Precizãm cã la momentul constituirii bugetului de stat pe anul
2017, fondul de burse a fost fundamentat pornind de la durata
calendaristicã a activitãþilor didactice (în medie 8,3 luni), numãrul
studenþilor bugetaþi ºi cuantumul alocat pentru constituirea
fondului de burse ºi protecþie socialã a studenþilor de 201 lei/
lunã/student. Odatã cu adoptarea Legii 137/2017, durata
calendaristicã a activitãþilor didactice a fost extinsã pe toatã durata
anului, fiind astfel acoperite ºi vacanþele.
BIROUL DE COMUNICARE MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE

Bursele studenþilor se acordã ºi
pe perioada vacanþei de varã
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Iohannis apãrã cu strãºnicie
fundul lui Koveºi, pentru cã fundul
generos al acesteia stã pe dosarele
retrocedãrilor din Sibiu ale lui
Iohannis ºi pe cele ale soþiei sale, însã,
era procurorilor „mînca-þi-aº gura”
trebuie sã disparã! Acelaºi teritoriu
nu poate fi stãpînit de mai mulþi tigri!
Koveºi n-a dat concurs pe post, ci a
fost numitã printr-un troc politic
mizerabil între tãtucul Bãsescu ºi
Ponta! Viciul ºi ilegalitãþile, acestea
sînt bolile de care suferã D.N.A.! De
cînd ne-au inundat farmaciile ºi s-au
înmulþit medicamentele prim-soliºtii
de pe scena Puterii ºi Justiþiei au
luat-o pe arãturã, devenind un real
pericol pentru România! Cohortele de
þîpuritori din presa antiromâneascã le
þin isonul, iar la aceastã ºtachetã,
gazetãria din slujba corupþilor poate
fi comparatã cu cea mai veche
meserie din lume: prostituþia pe bani
ºi foloase, indiferent cã jurnaliºtii lui
peºte prãjit lucreazã en gros, serii
scurte sau unicate, gen Koveºi,
Iohannis, Augustus sau S.R.I.
Aceeaºi preacurvie ºi corupþie, cu
mici diferenþe de abuz, dictaturã sau
îndemînare.
   Dacã lucrurile ar fi stat altfel, presa
curat româneascã ar fi scris negru pe
alb de ce a murit, atît de tînãr, Ioan
Dan Niculescu, ºeful campaniei
prezidenþiale online a lui Iohannis, de
altfel, as în ceea ce-a fãcut, din
moment ce Johannis a cîºtigat!
Dumnezeu sã-l ierte, ºi-a plãtit, prin
moarte, pãcatul de „avocat al
diavolului” K.W.I.! Mare rãu a fãcut
poporului, falsificînd votul electronic,
dîndu-ne, prin minciunã, un
preºedinte strãin de neam, afiliat
intereselor altora.

Era procurorilor „mînca-þi-aº gura!”
   Mafia a morþii e în stare de orice,
criminalii din sînul Puterii lucreazã
non-stop ºi-i omoarã cu zîmbetul pe
buze pe slugoi, atunci cînd nu le mai
sînt de folos. Cam asta înseamnã sã-
þi vinzi sufletul diavolului pentru un
pumn de arginþi. Aºteptãm sã fie
pedepsit de Dumnezeu ºi personajul
care a traficat copiii românilor ºi i-a
dus în Olanda ºi Belgia!
   Imediat dupã alegerile prezidenþiale
din 2014, Ioan Dan Niculescu, de 38
de ani, coordonatorul campaniei
online a preºedintelui Iohannis, a
murit într-un accident rutier în satul
Roºiori, Suceava, produs între
autoturismul în care acesta se afla ºi
o autoutilitarã-platformã cu un utilaj
în spate, ai cãror ºoferi au scãpat, prin
minune, doar cu mici zgîrieturi. Dacã
presa ar fi fost curat-româneascã, ar
fi desfãcut firul în patru dupã moartea
suspectã, prin spînzurare a
sponsorului campaniei prezidenþiale
a lui Iohannis; de fapt, despre doi
sponsori care au sfîrºit cu ºtreangul
de gît, unul a lui Bãsescu, altul a
lui Iohannis,.
      Doi morþi spînzuraþi!
   Se ºtie cã, dupã investirea lui Traian
Bãsescu, cunoscutul om de afaceri
Florian Anghelescu, unul dintre marii
sãi sponsori în campanie a fost gãsit
spînzurat în subsolul vilei în care
locuia. Acesta deþinea fabrica de þigãri
„Anghelescu Industry”. Soþia lui, Stana
Anghelescu, fusese numitã consilier
la Cotroceni în 2004, presa speculînd
cã, funcþia dobînditã era o recompensã
pentru sprijinul financiar din timpul
campaniei. La o distanþã de zece ani,
la începutul mandatului de preºedinte
al lui Iohannis, marele sponsor al
campaniei prezidenþiale ºi prietenul
sãu, Cristian-Gheorghe Pavel este
gãsit spînzurat în locuinþa mamei sale.
A naibii coincidenþã! Acesta era soþul
Anitei Pavel - consilier local la
municipiul Sibiu, din partea Forumului
Democrat al Germanilor din România
(F.D.G.R.), Cristian-Gheorghe Pavel
fiind Directorul adjunct al societãþii de
transport public din Sibiu. Cei doi soþi
bogaþi fãceau parte din grupul de
prieteni ai Preºedintelui Klaus Iohannis
încã de pe vremea cînd Iohannis era

primar al Sibiului. Dupã cîºtigarea
alegerilor, aceºtia au participat la
petrecerea organizatã acasã, la Sibiu,
de familia lui Iohannis, dar ºi la
petrecerea de Revelion. Afaceristul
Cristian-Gheorghe Pavel din Sibiu l-
a sponsorizat pe Klaus Iohannis cu 1,5
milioane de euro, dupã care,
nefericitul, a fost gãsit spînzurat.
Luminã în cazul morþii acestor
sponsori ai prezidenþialelor se va face
la sfîntu’ aºteaptã, ca ºi în cazul zecilor
de morþi suspecte ale ultimului sfert
de veac politic românesc [1].
Sistem de deºeuri ºi gunoaie
de „prestigiu”
   E suficient sã aruncãm o privire pe
gaura cheii în atelierele ºacalilor ºi
vom fi surprinºi cum aceºtia lãcuiesc
sicrie, bat cãtuºe ºi dosare, ca sã poatã
servi nestingheriþi halca de putere ºi
dictaturã! Meseriaºii aceºtia de
circumstanþã stau la pîndã, urmãresc
cu lupa, schimbã amestecurile de pe
lamela microscopului, astfel cã relaþiile
lor cu adevãrul se umflã, aºa, ca spuma
la halba cu bere ºi încep sã le scapere
colþii ºi sã batã din copite! La imensa
mizerie în care se zbat românii, adaugã
ºi ei idioþenia ºi penalitatea lor, însã,
agitînd - cã, doar, e gratis! - aºa-zise
lozinci anticorupþie sau de iubire
supremã pentru patrie, admirîndu-ºi,
fericiþi, ex-crementãrile. Infractorii
aceºtia din fruntea bucatelor naþionale
sînt atît de slabi, cã dacã le arãþi bãþul
se scapã în pantaloni de fricã! Cu toate
cã, de cele mai multe ori, au interesul
lãsat, fãrã pic de jenã la vedere,
primesc chiar distincþii, în funcþie de
afilierea la diverse grupuri, puteri
strãine sau în funcþie de propriile
interese. Crezîndu-se buricul
României, se încreþesc de mînie dacã
cineva nu le e pe plac, dacã nu le adorã
blana ºi nu le piaptãnã coada. Ãºtia
nu trebuie iritaþi, ci luaþi prin
surprindere ºi dat cu ei, dintr-o datã,
de pãmînt. Cît vom mai suporta aceste
gunoaie de „prestigiu”, acest sistem
din deºeuri, avîndu-i coautori pe
Bãsescu, Klaus Wenewr Iohannis,
Laura Codruþa Koveºi, Augustus, o
parte a Justiþiei ºi a S.R.I.? ªacalii
aceºtia vîneazã în haitã ºi se apãrã
reciproc de gratii. Însã, acum,
nemaiînþelegîndu-se între ei, vedem

cum se dau în gît ºi se muºcã de cozi.
Pleiada de infractori de la vîrful
statului
   Tot cu sprijinul gunoaielor de
prestigiu, „Domnul general Izmanã”,
un neica nimeni, a ajuns sã aibã
academie, fiind coordonator de
doctorate din sufrageria proprie, unde
chefuia cu mafioþii gen Koveºi& Co.
Toate doctoratele date de Oprea
trebuie anulate! La fel ºi doctoratul lui
Koveºi! Numai aºa putem vorbi de
deratizarea, dezinsecþia ºi dezinfecþia
mizeriei de la vîrf. Setea de putere ºi
corupþie a sãltat adrenalina Codruþei!
Tot timpul stãtea de strajã ca sã nu
sece. Nu v-aþi întrebat niciodatã de ce
Coldea a scãpat doar cu pensionarea
ºi nu e cercetat penal în urma
dezvãluirilor lui Ghiþã? Iohannis ºtie
de ce ce! Mult-trîmbiþata luptã
anticorupþie a D.N.A. a fost doar o
mascã pentru acoperirea unor fapte
de corupþie, pentru rãzbunare ºi
eliminarea unor adversari politici,
pentru preluarea puterii absolute, prin
slãbirea puterii statului. Fãrã sã ia în
calcul cã niciunul dintre ei nu este
etern, nici mãcar puterea, Koveºi
trãieºte, încã, cu sentimentul cã este
Dumnezeul a tot ce miºcã în România,
aducînd enorme deservicii þãrii. Sã
vedeþi ce grozãvii vor ieºi la ivealã
cînd Koveºi va pãrãsi ºefia D.N.A.! În
cazul în care, serviciile strãine nu-i vor
gãsi un loc la fel de cãlduþ pe afarã.
Explicabil de ce Procurorul ºef al
României n-o destituie pe Koveºi în
urma dezvãluirilor lui Ghiþã, deºi are
acest drept, oricum ea n-are bunul
simþ sã-ºi dea demisia de onoare.
   În cea mai neagrã perioadã din
istoria postdecembristã, perioada
basisto-iohannistã (nu cã ceilalþi
doi „escu” ar fi fost mai breji),
serviciile secrete în complicitate cu
ºefa D.N.A. au ajuns sã ºantajeze
oamenii politici ºi sã numeascã
potrivit intereselor ºefi ai instituþiilor
statului! „Toatã pleiada aceasta de
infractori ar trebui sã facã obiectul
unui amplu dosar de corupþie, fals,
uz de fals, abuz de funcþie ºi în
funcþie, furt intelectual ºi obþinere
de foloase necuvenite de pe urma
acestor ilegalitãþi”.

[1]http://www.art-emis.ro/editoriale/2740-morti-suspecte-ale-sfertului-de-veac-politic-romanesc.html  continuare în pagina 12
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Toþi Conducãtorii absoluþi au
ajuns la eºafod, în faþa cãlãului. Mai
devreme sau mai târziu, vremea lor a
trecut. Oare nu a învãþat Dragnea ºi
fiii sãi din PSD-ul nereformat lecþia
de istorie recentã a neamului
românesc?! Se pare cã nu. De fiecare
datã, la lecþia de istorie cetãþeanul se
întreabã cum este posibilã apariþia
unor despoþi. Unii cercetãtori se uitã
în trecutul Conducãtorului absolut, îi
analizeazã copilãria, cautã violuri sau
abuzuri sexuale sau lipsuri materiale
sau evenimente care sã îl fi marcat
pe copilul care mai târziu s-a numit
Stalin, Lenin, Mao, Fidel ºi alþii. Cum
apar astfel de figuri ºi dacã sunt
specifice anumitor zone geografice
sau anumitor sisteme politice, culturi.
   Dictatorul este o specie aparte a
rasei umane ºi se ridicã „deasupra”
tuturor. Este Omul suprem, Absolut,
Omul fãrã limite. Omul nemuritor.
Nimeni nu îl poate egala în timpul
vieþii, iar moartea sa este doar o
legendã pentru cã Dictatorul devine
un Zeu încã din timpul vieþii. Se
propagã un cult al personalitãþii.
Ajunge pânã ºi Conducãtorul
Suprem sã creadã cã este absolut ºi
cã el le-a dat viaþã semenilor sãi ºi
numai de el depinde raþia lor de carne,
de orez, sau de gaze naturale, de

 ªtefan Bãeºiu

De ce are Drac Nea vocaþia Conducãtorului Absolut?
salam cu soia sau de lefuri mãrite.
   Liviu Dragnea a pãºit încet pe
urmele înaintaºilor sãi în conducerea
de partid ºi de stat ºi a visat ca
politician sã fie cel de care depind
lucrurile, cel care insuflã viaþã, cel
dãtãtor de speranþã ºi de salarii
mãrite. Este geniul tutelar de care
ascultã supuºii ºi el devine ocrotitor
cu micile sale creaturi. Numai el este
geniul care poate mãri lefurile, poate
schimba þara din temelii ºi poate da
viaþã marilor proiecte. A mai încercat
ºi Ponta, dar încã era un mârtan
necopt la minte.
   Liviu Dragnea, în schimb este
purtãtorul unor resorturi care îl
conduc în þelul sãu suprem: acela de
a conduce þara dupã geniul ºi
capacitãþile sale neþãrmurite. El „ºtie”
ce are de fãcut sau dacã nu ºtie îi
ºoptesc umbrele sale ºi consilierii
rãsplãtiþi pentru priceperea, scenarile
ºi punerile în scenã.
   Dragnea este singurul, unicul
salvator al þãrii. Este cel care are soluþia
prosperitãþii pentru români. Totul este
posibil din ce spune Dragnea, pentru
cã o spune credibil. Nu mai conteazã
cã o mare parte din proiecte sunt utopii
sau lucruri greu de realizat în lipsa unor
resurse materiale, umane ºi financiare.
   Conducãtorul PSD ne-a învãþat cã

trebuie sã credem în preceptele sale
sfinte în programul sãu pogorât de
la Ceruri, pe care l-a primit cu
inspiraþie de la foruri mai înalte. Dar
ce foruri pot fi mai înalte decât Liviu
Dragnea? Este liderul gingaº care
pare cã îºi desãvârºeºte opera
înconjurat numai de femei. ªi
acestea îºi urmeazã organul de
conducere orbeºte ºi cu supuºenie.
Liviu Dragnea fascineazã masele de
pesediºti sau poate doar le-a vârât frica
în mãdulare. Ce înseamnã frica de
Dragnea? Înseamnã cã cât
(intenþionatã cacofonia) va fi Dracnea
lider suprem nu se vor mai putea
angaja pe niciunde în sectorul de stat
sau cu greu se vor regãsi pe vreo listã
a PSD, aspirând la o funcþie aleasã.
Lins pe bot de la trai pe banii statului!
Izvorul acesta al tãmãduirii prin funcþii
publice are robinetul la Liviu Dragnea.
De frica lipsei unei funcþii grase,
pesediºtii îºi turtesc creierii ºi coloana
ºi executã orbeºte lozincile liderului lor,
nãscut în binecuvântatul deºert
investiþional numit Teleorman.
   Liviu Dracnea însã nu este absolut,
dacã este judecat ºi anchetat ca un om
de rând ºi chiar condamnat. Acest
lucru îi ºtirbeºte aura de geniu epocal.
De aceea Dracnea are nevoie sã punã
lãbuºoara teleormãneanã pe justiþie ºi
pe toate organele ei interne ºi externe.
Mai sunt ºi serviciile pe care Dracnea
ar visa sã le supunã ºi sã le controleze.

Când Dracnea va pune mâna pe tot,
atunci nimic nu îi va sta în cale. Nici
mãcar mustaþa lui Erdogan.
   ªi, totuºi, de ce are Drac Nea, baron
de Teleorman, vocaþia Conducãtorului
Absolut? Cineva a explicat la un
moment dat un episod din viaþa lui
Drac Nea. Cum a ajuns teleormãneanul
în 2000 membru al PSD. Drac Nea
ºtie cã nu va putea sã uite niciodatã cã
a intrat în PSD în geacã de vinilin,
pantaloni la dungã ºi sandale cu
ºosete flauºate. Adicã vestimentaþia
tractoristului suprem. Drac Nea ºtie cã
a pornit de jos ºi ca sã acopere gaura
din care a venit e nevoie de realizãri
cât mai absolute, de teldrumuri cât mai
multe ºi cornute, de cât mai multe plãji
braziliene bãtute. Drac Nea ºtie cã nu
se va opri niciodatã, pânã nu i se va
închina toatã România. Sunt aspiraþiile
specifice oamenilor mici care îºi
ascund complexele în realizãri mari.
Problema nu este Drac Nea, ci sistemul
pe care îi pune la cale, cârdurile de
pesediºti fricoºi ºi preºurile politice
care îi dau ascultare ºi care îi netezesc
drumul cãtre Absolut. Neicã Drac Nea,
din vinilin ai venit în vinilin te vei
întoarce. Nu þi-a spus nimeni? Nici
mãcar muierile dupã fustele cãrora
ades te ascunzi? Femeile sunt de obicei
alergice la vinilin. Unele preferã
blãnurile scumpe. Doar nu te-ai
crede mata vreun jaguar de
Teleorman!
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Pentru cei 25 de bãtrâni
pentru care Cãminul pentru
persoane vârstnice „Cuviosul Iov”,
Vânjuleþ înseamnã acasã, ziua de 11
iulie a fost o zi specialã. Rutina
zilnicã a fost întreruptã de vizita
reprezentanþilor Asociaþiei
Veteranilor de Rãzboi ºi ai
Consiliului  Judeþean al Persoanelor
Vârstnice Mehedinþi.
   Vârstnicii s-au arãtat bucuroºi de
oaspeþi, s-au depãnat amintiri ºi s-
au împãrþit cadouri constând în
principal în haine ºi îmbrãcãminte.
   Deºi neanunþat, evenimentul nu a
fost tocmai unul neobiºnuit, Cãminul
pentru persoane vârstnice „Cuviosul
Iov” Vânjuleþ fiind în permanenþã
deschis reprezentanþilor instituþiilor
publice ºi organizaþiilor non-

Vârstnicii din cadrul Cãminului pentru persoane vârstnice „Cuviosul Iov”, Vânjuleþ au
primit vizita reprezentanþilor  Consiliului Judeþean al Persoanelor Vârstnice ºi

Asociaþiei Veteranilor de Rãzboi Mehedinþi
guvernamentale, precum ºi
persoanelor fizice, care vor sã facã o
micã bucurie seniorilor noºtri.
   Directorul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, domnul
Valentin Popescu, mulþumeºte
tuturor persoanelor implicate în
aceastã acþiune de binefacere ºi
reafirmã deschiderea instituþiei
noastre faþã de participarea la acþiuni
comune, alãturi de reprezentanþi ai
societãþii civile, în
i n t e r e s u l
beneficiarilor Direcþiei
Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi.

Ofiþer de presã,
Daniela Ariciu

 Radu Georgescu

parte pe consum ºi nu pe producþie, poziþia
leului este una fragilã, prin majorarea
dezechilibrului dintre import ºi export,
creând presiune asupra cursului care ar
putea atinge noi maxime istorice. Ultimul,
4,6481 lei, a fost atins în 3 august 2012.
   Cursul dolarului american a crescut la
4,0512 dar a încheiat perioada la 4,0093
lei, într-o ºedinþã în care cotaþiile au
fluctuat între 4,007 ºi 4,015 lei.
   Moneda elveþianã s-a menþinut pe o
pantã descendentã. Ea s-a depreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,094 la 1,105
franci/euro, iar media a coborât de la
4,1858 la 4,1386 lei.
   Perechea euro/dolar a avut evoluþie
stabilã, ea tranzacþionându-se pe pieþele
internaþionale între 1,1313 ºi 1,1440
dolari, la finalul intervalului cotaþiile
fiind de 1,1383 – 1,14.
   Dolarul ar fi trebuit sã recupereze din
terenul pierdut, dupã anunþul fãcut de
Departamentul american al Muncii,
conform cãruia luna trecutã au fost create
222.000 noi locuri de muncã iar rata
ºomajului a scãzut la 4,4%, minimul
ultimilor 16 ani, însã creºterea modestã a
salariului orar a îngrijorat investitorii.
   Însã nu trebuie ui tat faptul cã
preºedintele Trump ºi consilierii sãi au
repetat la începutul anului cã dolarul, care
coborâse la 1,04 faþã de euro ºi se vorbea
despre atingerea paritãþ ii ,  este
supraapreciat. Dupã aceste afirmaþii
dolarul a avut cel mai slab trimestru
din ult imii  ani i faþã de un coº al
principalelor valute.
   Analiza cuprinde perioada 5 – 11 iulie

Sedinþele în care tranzacþiile pe
raportul euro/leu se realizau într-un culoar de
0,5 – 1 ban, au devenit tot mai rare în ultima
perioadã, în condiþiile în care piaþa a fost
miºcatã, mai ales, de crizele politice
(guvernamentale) dâmboviþene sau încercãrile
de modificare ale mediului fiscal local.
   Taxa de solidaritate ºi impozitul pe cifra
de afaceri au înrãutãþit, în perioada analizatã,
percepþia pieþei în privinþa perspectivelor
economice ale României. Analiºtii de la
Unicredit Bank chiar au plusat ºi anticipeazã
o creºtere a euro la 5 lei.
   Astfel, cursul euro a crescut la jumãtatea
intervalului la 4,5870 lei, fiind testatã
depãºirea pragului de 4,59 lei, pe fondul unei
uºoare creºteri a aversiunii faþã de risc la nivel
regional ºi a nemulþumirilor din piaþã.
   Marcãrile de profit, la care au recurs
speculatorii care mizau pe o creºtere peste
4,6 lei, ºi majorarea cererii de titluri de stat
româneºti din partea fondurilor strãine au
permis leului sã recupereze din terenul
pierdut, media coborând la 4,568 lei.
Tranzacþiile din ultima ºedinþã a perioadei
s-au realizat între 4,566 ºi 4,571 lei.
   Finanþele au reuºit sã plaseze luni ºi
marþi obligaþiuni în valoare de  575
milioane lei, cu scadenþa la sfârºitul lui
aprilie 2019 la un randament mediu de
3,37%/an. Ofertele de cumpãrare ale
bãncilor comerciale ºi ale clienþilor lor s-
au ridicat la circa un miliard de lei.
   În lipsa unor clarificãri ale politicilor
fiscale, în condiþiile în care PSD-ALDE
cautã noi taxe prin care sã poatã îndeplini
promisiunile din campania electoralã a
toamnei trecute, dar ºi a unei creºteri
economice care se bazeazã în cea mai mare

Euro e cu gândul la 4,6 lei
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prof. dr. Tudor Rãþoi

Biserica domneascã „Sfânta
Treime” de la Cerneþi nu este pentru
lumea ºtiinþificã ºi cu atât mai puþin
pentru cea bisericeascã un obiectiv
necunoscut. Ieºitã de multã vreme din
circuitul religios, ea a intrat în atenþia
istoricilor de artã, fiind cercetatã ca
monument de arhitecturã religioasã
prezentând numeroase aspecte
demne de interes, unele de ordin
socio-politic, altele, de ºi mai mare
însemnãtate, referitoare la cronologia
apariþiei ºi evoluþiei culelor olteneºti
din secolele XVII-XVIII. Nu
întâmplãtor, unul dintre specialiºtii
reputaþi în domeniu o califica în anul
1980 ca fiind o bisericã-culã, unul
dintre monumentele „deosebit de
valoroase ca realizãri de arhitecturã,
justificând un popas mai îndelungat”.
   Acelaºi autor, Vasile Drãguþ,
profesor la Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureºti,
reþinea cã biserica fusese începutã
de domnitorul Gheorghe Ghica
(1659-1660), însã ctitorul ei real a
fost Grigore Ghica, cel care, într-un
document din 9 noiembrie 1662,
consemna „fãcut-am ºi am zidit
din temelii” mãnãstirea, care,
foarte probabil, era gata la 20 mai
1663, când a fost închinatã
Mãnãstirii Tismana.
   În 1730 mãnãstirea pare sã fi fost
desfiinþatã. În 1819 este atestat aici
un Ghenadie „Eclesiarhul”, mic
cãrturar din ambianþa Tismanei,
caligraf, desenator ºi sculptor, autor
al unui autoportret executat în relief
plat, pentru ca în timpul revoluþiei
lui Tudor Vladimirescu biserica ºi
turnul sãu de clopotniþã sã cumuleze
„calitãþile unui turn de cetate cu cele
ale unui excelent post de
observaþie”. Prin aceasta, împreunã
cu cula lui Tudor, situatã în relativã
apropiere, pe dealul Curila, în
„Poiana hoþeascã”, turnul „Sfintei
Treimi” de la Cerneþi „a fãcut parte
din sistemul defensiv al zonei,
contribuind la desfãºurarea
acþiunilor iniþiate de gândurile înalte
ale cãpeteniei de panduri”.
   Nu se ºtie dacã în timpul revoluþiei

PERIPLUL UNUI LÃCAª DE CULT ªI MONUMENT:
„SFÂNTA TREIME” DE LA CERNEÞI ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST

din 1821 biserica a intrat în
vâltoarea evenimentelor. Sigur este
însã, cã, la ºase ani de la revoluþie,
în 1827, ea fost reparatã ºi zugrãvitã
pe cheltuiala lui ªtefan Jianu.
   Care a fost traseul ei pe mai
departe, timp de peste un veac ºi
jumãtate, este iarãºi greu de stabilit.
Pare sã fie aproape cert cã, scoasã
din circuitul religios dar intratã sub
lupa istoriei de artã, n-a fost dificil
ca, în anii regimului comunist,
bisericii sã-i fie absolutizatã calitatea
de monument ºi în jurul sãu sã fie
imaginat un proiect cultural
ambiþios, planificat sã fie pus în
operã în anii ’70.
 Cel care a susþinut cu perseverenþã
aceastã idee a fost tot Vasile Drãguþ,
cel care în 1980 aprecia cã
„restaurarea ºi punerea în valoare
a celor trei monumente-culã din
Cerneþi (Biserica „Sfânta Treime”,
cula lui Tudor Vladimirescu ºi cula
Istrate – n.n., T.R.) vor deschide o
perspectivã nouã asupra istoriei
Mehedinþiului ºi a þãrii noastre în
general”, ºi cã „Odatã cu aceasta,
zona turisticã a Porþilor de Fier se
va îmbogãþi în mod substanþial”.
   Pe ce se întemeia, în esenþã,
proiectul lui Vasile Drãguþ,
împãrtãºit ºi însuºit între timp ºi de
Muzeul Regiunii Porþile de Fier, prin
directorul sãu Miºu Davidescu?
   El a avut la bazã o întreagã ºi
continuã ofensivã pe care Muzeul
Porþilor de Fier a desfãºurat-o ani
la rând pentru preluarea sub o formã
sau alta a bisericii, iar mai departe
pentru restaurarea ei, pentru
amenajarea muzeisticã ºi pentru
introducerea sa în circuitul de
vizitare. O astfel de politicã a
dobândit cote persuasive mai cu
seamã dupã revenirea þãrii la
organizarea administrativ-teritorialã
pe judeþe, în 1968, deci dupã
creºterea atribuþiilor instituþiilor
culturale locale în administrarea
patrimoniului cultural judeþean.
Astfel, chiar în ianuarie 1968, cu
câteva sãptãmâni înainte de
reînfiinþarea judeþului Mehedinþi,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
înºtiinþa Protoieria raionului Turnu

Severin cã în planurile sale de lucru
privind valorificarea celor mai
importante monumente istorice din
zonã figura ºi satul Cerneþi, cu
monumentele sale. Pe lângã cula
lui Tudor, muzeul avea în vedere aici
ºi Biserica „Sfânta Treime”,
important monument istoric ºi de
arhitecturã, care avea nevoie, în
primul rând, de lucrãri de restaurare
sub aspect arhitectonic, de studii
privind pictura interioarã – spãlarea
acesteia ºi restaurarea de cãtre
specialiºti – ºi de cercetãtori
arheologice, la exterior ºi la interior.
Dupã terminarea lucrãrilor de
restaurare, ar fi trebuit sã se
procedeze la organizarea ei
muzeisticã, sub forma unei expoziþii
de artã medievalã cu obiectele
aparþinãtoare bisericii ºi aflate în
pãstrarea inadecvatã a preotului
paroh, precum ºi cu cele ce s-ar fi
descoperit cu ocazia sãpãturilor
arheologice Protoieria era rugatã sã
comunice acordul sãu la cele
propuse, þinând cont cã
monumentul se afla într-o stare
avansatã de degradare ºi, de
asemenea, sã precizeze dacã
intenþiona sã-l cedeze muzeului
împreunã cu toate obiectele ce
prezentau interes din punct de
vedere ºtiinþific, în raport cu criteriile
stabilite de muzeografi. La cele
menþionate, se adãuga ºi faptul cã
proiectul de restaurare a bisericii era
deja întocmit de cãtre D.S.A.P.C.
Oltenia, având toate avizele obþinute
ºi fiind dat spre studiu Întreprinderii
de Construcþii Fond Locativ din
Turnu Severin pentru încheierea în
câteva zile a contractului, ºi cã
muzeul prevãzuse suma de
100.000 de lei fonduri pentru
lucrarea preconizatã. În fine, se
atenþiona cã, fãrã o organizare
muzeisticã, Muzeul nu putea
executa nici un fel de lucrãri de
restaurare de monumente.
   Deºi solicitarea Muzeului a dovedit
un ton imperativ, în cursul anului
1968 nu s-a întreprins nimic
concret. Intenþiile au fost reafirmate
în anul urmãtor, la 16 august 1969,
de aceastã datã de cãtre Comitetul

executiv al Consiliului Popular al
judeþului Mehedinþi, prin preºedinte
C. Drãgoescu ºi secretar P.
Trancotescu, când aceºtia i-au trimis
o scrisoare Patriarhului României,
Î.P.F. Justinian Marina, susþinând în
linii generale aceleaºi idei, ca ºi în
1968, referitoare la însemnãtatea
istoricã a târgului Cerneþilor ºi a
monumentelor sale, dintre care se
detaºau cula lui Tudor
Vladimirescu, deja restauratã ºi
organizatã ca muzeu memorial, ºi
Biserica „Sfânta Treime”,
monument istoric ºi de arhitecturã
religioasã, ocupând un loc special
în rândul bisericilor fortificate din
România. Cum starea lui de
conservare era dintre cele mai rele,
având acoperiºul distrus fãrã
putinþã de reparare iar pereþii în curs
de macerare, cu goluri ºi spãrturi
ce permiteau intrarea apei în interior
distrugând pictura, se propunea
salvarea grabnicã a monumentului
de la distrugerea lui totalã. Se
atrãgea atenþia cã nici Parohia
Cerneþi, nici Mitropolia Olteniei nu
puteau întreprinde nimic în sensul
amintit, „fiind vorba de sume bãneºti
de ordinul sutelor de mii”. Iatã de
ce se solicita ca Patriarhia sã fie de
acord cu trecerea monumentului din
proprietatea Bisericii în proprietatea
Consiliului popular judeþean
împreunã cu întregul sãu inventar
conform evidenþelor existente.
Odatã îndeplinitã aceastã condiþie,
„dupã restaurarea bisericii ºi
amenajarea cimitirului – se spunea
– cu obiectele bisericii ºi cu altele
<pe>care le avem în depozitele
Muzeului Porþile de Fier din Turnu
Severin vom organiza aci un mic
muzeu de artã medievalã cu
caracter religios”. Întrucât la data
scrisorii se lucra la întocmirea
proiectului de buget pentru anul
viitor, se solicita urgentarea
rãspunsului Patriarhului astfel
încât sã se ºtie dacã putea exista
temei „asupra oportunitãþii
introducerii lucrãrii în planul
financiar pentru anul 1970.

CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR
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Era procurorilor „mînca-þi-aº gura!”

S-a dat ordin ca documentele
sã disparã
   În ultima perioadã bîntuie
arestãrile la comandã, asasinatele,
„sinuciderile” la ordin, accidentele
programate, piromaniile de
anvergurã, la fel ca într-un stat unde
mafia „taie ºi spînzurã”. Ce credeþi
cã a ars în focul pus în hala de la

 urmare din pag. 8

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Dãrãºti? Dovezi incriminatorii!
Uite-aºa, alþi zeci de criminali
economici ºi ºmecheri corupþi au
scãpat de pîrnaie! Nu cumva în
arhiva care a ars erau ºi
documentele cu cei care au luat
bani cu vagonul ºi au falimentat
Bancorex, Columna, Banca
Religiilor? Nu cumva
au ars ºi

documentele de la contractele de
vînzare a B.C.R., Petrom, Sidex,
Cîmpurile petroliere din Marea
Neagrã, Bechtell, Oltchim? Sau
afacerea de pe vremea guvernãrii
Vãcãroiu, cu cel mai bogat cîmp
petrolier din Libia, „privatizãrile”
nelegiuite ale celor peste 1.300 de
mari întreprinderi „ceauºiste”? Nu

cumva s-a dat ordin ca aceste
documente sã disparã, ca sã
nu- i  v inã ideea  vreunui
„nebun” sã le ia la puricat?
   Pe Hagi Tudose ºi guvernul sãu
îi aºteptãm la cotiturã! Vom vedea
în curînd ce hram poartã!



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Dinamica sãptãmânii te bulverseazã mult,
pentru cã multe din ideile ºi concepþiile tale
privitoare la situaþiile în care eºti implicat ºi la
oamenii din preajma ta, se vor schimba radical ºi
definitiv. Un dialog cu un prieten sau cu o
persoanã importantã din segmentul profesional
te va ajuta sã priveºti obiectiv la tot ce te
înconjoarã ºi, de asemenea, vei gãsi soluþiile
viabile pentru a-þi îndeplini proiectele personale
ºi profesionale. Rezervã momente de odihnã,
detaºeazã-te de tot ºi toate, dar îngriijeºte-þi serios
sãnãtatea. Evitã discuþiile ºi acþiunile obositoare!
Totuºi, gândeºte-te la planuri de cãlãtorie, fie de
agrement, fie pentru dezvoltare profesionalã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã în plan
socio-profesional. Discuþii cu ºefi, cu oficialitãþi,
prezentãri profesionale de anvergurã, dar ºi
controverse sau situaþii dificil de gestionat la prima
vedere. Este bine sã-þi pregãteºti temeinic apariþiile
ºi dialogurile cu ceilalþi, întrucât unii îþi vor pune
beþe în roate. Neplãcerile apar de la banii ºi bunurile
comune cu partenerul de viaþã, rudele sau
colaboratorii. Este posibil ca tu sã depui eforturi
deosebite în câmpul muncii, dar plata sã fie
necorespunzãtoare. Cineva din anturajul prietenilor
sau un protector de la serviciu îþi pot oferi informaþii
ºi sfaturi utile. Reþine ce þi se spune ºi opereazã
acele schimbãri de care ai nevoie.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Dorinþa de a cãlãtori, de a te pregãti de
vacanþã, de a acumula informaþii din varii
domenii de viaþã ºi activitate este foarte
accentuatã în prima parte a sãptãmânii. Însã este
posibil ca partenerul de viaþã sau prietenii alãturi
de care doreºti sã te distrezi în vara asta sã aibã
cu totul alte planuri ºi sã te anunþe destul de
tranºant. Bine ar fi sã-þi faci propriile planuri,
ascultându-þi vocea interioarã ºi þinând cont de
impulsurile sufleteºti. La serviciu se animã
atmosfera pe la mijlocul perioadei analizate, fiind
nevoit sã participi la discuþii oficiale alãturi de
ºefi sau de reprezentanþi oficiali ai unor instituþii.
Prudenþã ºi discernãmânt!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este nevoie sã te ocupi de bani ºi bunuri comune
cu alþii. Achitarea facturilor, datoriilor, verificarea
documentelor financiare ºi dialoguri pe teme
contabile. De evitat investiþiile ºi cheltuielile
nefondate! Este posibil sã primeºti bani sau favoruri
dinspre segmentul profesional, datoritã eforturilor
depuse în ultima vreme. Însã cumva nemulþumiri
tot existã, pentru cã este o mare diferenþã între
propriile tale aprecieri ºi cele ale altora vizavi de
tine. De evitat discuþiile contradictorii ºi escaladarea
conflictelor! Toate se vor rezolva favorabil la
momentul potrivit. Multã forfotã socio-profesionalã!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Discuþii parteneriale ºi acþiuni comune cu
partenerul de viaþã ºi cu cei de afaceri în primele
zile ale sãptãmânii. Creativitatea este accentuatã,
dar cumva ceilalþi te blocheazã în a-þi expune în
totalitate ideile. Vorbeºte puþin, ascultã cu
atenþie ce þi se spune ºi nu-þi divulga toate
intenþiile. Unii te pot înþelege greºit. Vor interveni
aspecte financiare, de genul achitarea unor
datorii sau a facturilor. Se recomandã prudenþã
în tot ce þine de bani ºi bunuri comune cu alþii,
întrucât existã premisele fraudãrii ºi minciunii
bine mascate de intenþii bune. Relaþii cu
strãinãtatea ºi planuri de cãlãtorie.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu. Sarcini de lucru repetitive, controverse
colegiale, urgenþe de rezolvat în timp record.
Detaºeazã-te, îndeplineºte-þi corect ºi la timp
sarcinile de lucru ºi evitã escaladarea
conflictelor. Sãnãtatea este vulnerabilã pe
segmentele sistemului circulator, deci fii prudent
ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. Îþi sunt favorizate
dialogurile tãinuite cu persoane importante din
plan profesional, dar ºi cu persoane care se
ocupã de domenii neconvenþionale. Informaþiile
obþinute în perioada analizatã sunt foarte
importante pe termen lung.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþia cu persoana iubitã ºi cea cu copiii sunt
rãscolite în primele zile ale sãptãmânii. Sunt
posibile discuþii aprinse ºi aflarea unor informaþii
deosebite vizavi de cei dragi. Totuºi nu lua de
bun chiar tot ce auzi. De mare folos îþi sunt
activitãþile recreative alãturi de persoane dragi
ºi de încredere. La serviciu este forfotã ºi sarcini
de lucru urgente. Bine ar fi sã lucrezi singur ceea
ce intrã în sfera de obligativitate profesionalã,
deoarece existã animozitãþi serioase din partea
colegilor. Dozeazã-þi eforturile pentru cã
sãnãtatea este vulnerabilã. De evitat în aceastã
sãptãmânã terapiile invazive ºi cele care forþeazã
cumva organismul! Odihnã ºi rãbdare!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile cu membrii familiei sunt accentuate în
perioada analizatã, recomandabil fiind sã discuþi
pe îndelete cu toþi cei de acasã care te solicitã.
Sunt posibile discuþii aprinse, aflarea unor secrete
ale membrilor familiei, dar ºi acþiuni controversate.
Rãbdare, prudenþã, detaºare! Alocã timp pentru
a te gândi pe îndelete la situaþia din familie.
Sunt favorizate treburile gospodãreºti ºi
reamenajãrile locative. Relaþiile sentimentale
sunt rãscolite, astfel cã puþin probabil sã ajungi
la un consens cu persoana iubitã sau cu copiii.
Controverse privitoare la idei ºi planuri
personale. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci ia
în serios semnalele organismului.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat în primele zile ale sãptãmânii.
Aflarea unor informaþii despre unii te vor pune
serios pe gânduri. Chiar ºi temele sociale
vehiculate în preajma ta îþi vor atrage atenþia în
mod deosebit. Selecteazã totul ºi concentreazã-
te pe partea pozitivã a lucrurilor. Ar fi bine sã
renunþi la persoanele care te solicitã prea mult.
Membrii familiei au nevoie de sprijinul tãu
emoþional, moral sau material. Acordã-l cu
mãsurã numai dupã ce ai analizat bine situaþia.
Sunt posibile neplãceri locative de la ºi prin
instalaþiile de apã. Reparã, renoveazã ºi
debaraseazã-te de obiectele care îþi prisosesc.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Aspectele financiare îþi deschid sãptãmâna în
sensul cã primeºti bani sau bonusuri dinspre locul
de muncã. Totuºi, efortul depus în câmpul muncii
ºi plata aferentã este de departe mult mai mare faþã
de recompensele primite. Se contureazã ºi
cheltuieli majore pe cele necesare traiului cotidian.
Alcãtuieºte o listã de prioritãþi ºi respect-o cu
stricteþe. Persoanele din anturajul apropiat te
solicitã mult pe la mijlocul sãptãmânii, fie prin
discuþii, fie prin atragerea în problemele lor. Fii
discret, selectiv ºi evitã implicarea în acþiuni inutile
pentru tine. Cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a
rezolva demersuri personale ºi profesionale.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti în vervã încã de la începutul sãptãmânii,
implicându-te în tot felul de discuþii ºi acþiuni.
Dozeazã-þi energia vitalã, pentru cã existã riscul
devitalizãrii prin implicarea în acþiuni care te consumã
prea mult ºi fãrã rost. Sunt momente favorabile
trasãrii unor planuri noi pe toate segmentele vieþii
cotidiene. Dialogurile cu prietenii te pot rãscoli
sufleteºte foarte mult, de aceea ar fi bine sã nu pleci
urechea la tot ce þi se spune sau sã eviþi persoanele
pe care le simþi cumva împotriva ta. Apar cheltuieli
cotidiene pe la mijlocul sãptãmânii, dar în paralel
primeºti ºi bani sau favoruri pentru a te descurca
onorabil. De evitat investiþiile nefondate!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Fii cât mai retras în aceastã sãptãmânã ºi ocupã-
te pe îndelete de planurile tale personale. Cu toate
cã vei fi solicitat mult de cãtre colegii de serviciu
sau de cãtre cei dragi, cu puþin efort ºi bunãvoinþã
vei reuºi sã le eviþi compania ºi implicarea în treburi
obositoare sau care nu te privesc. Multe discuþii
tãinuite cu unii ºi cu alþii, în urma cãrora vei obþine
concluzii foarte importante pentru tine ºi bunul
mers al proiectelor tale personale ºi profesionale.
Prudenþã, rãbdare, discernãmânt! Energia vitalã
revine în forþã pe la mijlocul sãptãmânii, dar nu
forþa nota. Chestiuni financiare la serviciu, fie
primirea salariului, fie apar informaþii despre bani.
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În weekend-ul 07-
09.07.2017 în Bulgaria la
PAZARDZHIK s-a desfãºurat
Campionatul Balcanic de
juniori, U21, individual,
masculin ºi feminin, la care
au participat toate cele 10
þãri balcanice.
   Din Lotul României, care a
participat la aceastã ediþie de
Campionat Balcanic, au fãcut
parte ºi douã sportive
legitimate la CSM Drobeta
Turnu Severin, care s-au
clasat dupã cum urmeazã:
Loc III - COVACIU IASMINA -48 kg
Loc VII - VÂLVOI ANDA -57 kg
   Urmeazã Campionatul Balcanic
pentru vârsta U15 ce se va
desfãºura la sfârºitul lunii iulie la
Thessaloniki - Grecia, unde

   Desfãºuratã în Weekend-ul
trecut în Bulgaria, Balcaniada de
Judo a reunit la start sportivi din
cele 9 þãri balcanice. România a
reuºit prin buna prestaþie realizatã
de componenþii loturilor masculin
ºi feminin sã iese pe primul loc.
   Strategia aplicatã de noul
preºedinte al F.R. Judo, Cosmin
Guºã începe sã dea roade, judo-
ul românesc fiind în plinã
ascensiune. Din componenþa
lotului feminin a fãcut parte ºi
judoka Cleonia Riciu, formatã ºi
afirmatã la Palatul Copiilor
Strehaia, transferatã apoi la LPS
Craiova. În urma rezultatelor
excepþionale realizate la copii mari
a fost selecþionatã la lotul olimpic
de Judo feminin de la Cluj, unde
îºi desfãºoarã activitatea sub
îndrumarea profesorului Florin
Bercean, cel care a afirmat Judo-
ul feminin olimpic ºi mondial. A
fost îndrumatã cãtre sala de judo

La PAZARDZHIK s-a desfãºurat
Campionatul Balcanic de juniori, U21

sportiva CSM Drobeta Turnu
Severin - VLADU ANA MARIA -40
kg va face parte din Lotul României
la aceastã competiþie.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Strehãianca Cleonia (Oana) Riciu,
campioanã balcanicã de juniori la Judo

de cãtre cel care i-a pus condeiul
în mânã Învãþãtorul Valentin
Buzatu, de astfel un fan fidel al
concursurilor de Judo,
desfãºurate la Strehaia ºi iniþiatã
în tainele Judo-ului de prof. Gîdea
Ilie în cadrul Palatului Copiilor,
care frecvent formeazã sportivi ce
sunt selecþionaþi la loturi.
   Prin educaþia ei, Oana e o fatã
modestã, dar care are un vis, acela
de a ajunge la olimpiadã, noi însã
îi mulþumim pentru acest rezultat,
mai ales cã pentru un judoka din
Strehaia s-a cântat imnul României!

O aºteptãm acasã, la clubul
nostru modest din punct de
vedere material, pentru cã e un
exemplu bun de urmat pentru
zecile de mici judoka, care se
pregãtesc la Strehaia.

Felicitãri Oana, fii tenace în
pregãtire cãci visurile tale de
copil au început sã devinã reale!

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã în data de 04.07.2017, s-a publicat
în Monitorul Oficial nr. 516,
Hotãrârea de Guvern nr. 443 privind
aprobarea Programului Naþional
Apicol pentru perioada 2017 -
2019 a normelor de aplicare, precum
ºi a valorii sprijinului financiar.
   Astfel, pânã la data de 15 august
2017, la Centrele judeþene ºi la Centrul
Municipiului Bucureºti ale/al APIA se
depun Cererile de platã pentru
accesarea Programului Naþional
Apicol (PNA) în anul 2017.
   Beneficiarii Programului sunt:
1. apicultorii (persoane fizice,
persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale ºi
întreprinderi familiale) pentru acþiunile:
- combaterea agresorilor ºi a bolilor
specific stupilor, în special a varoozei;
- raþionalizarea transhumanþei;
- mãsuri de asistenþã pentru
repopularea ºeptelului apicol.
2. cooperativele agricole
recunoscute conform legislaþiei în
vigoare, numai pentru acþiunea de
asistenþã tehnicã pentru apicultori
ºi organizaþiile de apicultori.

Obiectivul Programului îl
constituie îmbunãtãþirea producþiei ºi
comercializãrii produselor apicole prin:

 I.G.M.

- acordarea de sprijin financiar
apicultorilor pentru achiziþionarea de:
medicamente pentru tratarea varoozei ºi
nosemozei, de colectoare de polen,
colectoare de propolis, uscãtor de polen
sau încãlzitor miere, de mãtci, ºi/sau
familii de albine, de cutii în vederea
reformãrii cutiilor uzate în urma
deplasãrii acestora în pastoral;
- acordarea de sprijin financiar
cooperativelor agricole pentru
achiziþionarea de: maturator, centrifugã,
topitor de cearã cu abur din inox.
   Valoarea sprijinului financiar alocat
Programului Naþional Apicol pentru
perioada 2017-2019, este de 97.626 mii
lei, din care suma de 48.813 mii lei
reprezintã contribuþia Uniunii Europene
la programele apicole naþionale, potrivit
prevederilor Deciziei Comisiei Europene
nr. 1102 din 5 iulie 2016 de aprobare a
programelor naþionale de îmbunãtãþire
a producþiei ºi comercializãrii
produselor apicole, distribuitã astfel:
a) pentru anul 2017: 32.542 mii lei;
b) pentru anul 2018: 32.542 mii lei;
c) pentru anul 2019: 32.542 mii lei.
   Informaþiile necesare accesãrii PNA
2017 sunt disponibile pe site-ul
instituþiei, la adresa: www.apia.org.ro,
la link-ul:http://www.apia.org.ro/ro/
directia-masuri-de-piata/apicultura/
programul-national-apicol.

COMUNICAT DE PRESÃ
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CSU începe noul
sezon pe “Municipalul”
severinean

Conform tragerii la sorþi, CS
Universitatea Craiova va disputa
primele douã etape ale sezonului
2017-2018 în calitate de gazdã, iar,
pânã va fi inauguratã noua arenã din
Bãnie, singura reprezentantã a
Olteniei în Liga I va susþine meciurile
de pe propriul teren pe Stadionul
Municipal din Drobeta - Turnu
Severin. Astfel, vineri, de la ora 21,
craiovenii vor juca la malul Dunãrii
cu CSM Poli Iaºi, echipã preluatã în
aceastã varã de severineanul Flavius
Stoican, fost antrenor în sezonul
precedent la CS Pandurii Târgu Jiu,
cu care n-a reuºit sã evite
retogradarea. ªi CSU Craiova ºi-a
schimbat tehnicianul în pauza
competiþionalã, Gheorghe Mulþescu
fiind înlocuit cu italianul Devis
Mangia. Acesta l-a adus în Oltenia ºi
pe conaþionalul sãu Fausto Rossi,
mijlocaº care a evoluat sezonul trecut
la FC Trapani, în Serie B. În Bãnie a

ajuns ºi atacantul Mihai
Roman, jucãtor care, în
urmã cu 2 ani, plecase de
la Pandurii Târgu Jiu în
Olanda, la NEC
Nijmegen. Lista
achiziþiilor îi mai cuprinde
pe fundaºii Cristian
Bãrbut (Poli Timiºoara) ºi
Hrjove Spahija (FC
Voluntari). La capitolul
plecãrii, CSU s-a despãrþit de Andrei
Dumitraº (Viitorul Constanþa),
Bogdan Bucuricã (Concordia
Chiajna), Simon Mãzãrache
(Juventus Bucureºti) sau Pedro
Mingote (Juventus Bucureºti), dar ºi
de tânãrul portar Andrei Vlad, plecat
la FCSB (Steaua Bucureºti).
   Dupã jocul cu Poli Iaºi, din prima
etapã a noului sezon din Liga I, CS
Universitatea Craiova va primi vizita
Concordiei Chiajna, dupã care va
juca în turul al III-lea preliminar al
Europa League. Tragerea la sorþi va
avea loc vineri, iar oltenii vor disputa

meciul de pe propriul teren tot pe
“Municipalul” severinean. În etapa
a III-a din Liga I, CSU Craiova se va
deplasa pe Naþional Arena, pentru
derby-ul cu echipa patronatã de Gigi
Becali. “E mai bine pentru noi, cã
vom juca primele douã meciuri din
campionat pe propriul teren. Putem
face ºase puncte ºi astfel vom merge
încrezãtori la Bucureºti, pentru
partida cu Steaua. Suntem curioºi
sã vedem cu ce echipã vom pica în
Europa League ºi mai ales dacã vom
juca acasã sau în deplasare meciul-
tur. Sper sã evoluãm din toamnã pe

noul stadion din Craiova. Pânã
atunci, aºteptãm cât mai mulþi
suporteri sã ne susþinã la Turnu
Severin, dar ºi în deplasare, fiindcã
avem nevoie de ei în fiecare partidã
pe care o vom disputa. E important
sã debutãm cu dreptul în noul sezon.
Ne aºteaptã un meci greu cu Poli
Iaºi, dar trebuie sã învingem”, a
declarat atacantul Andrei Ivan.
Echipa sa a încheiat campionatul
precedent pe locul al V-lea ºi sperã
sã prindã podiumul la finele
sezonului 2017-2018. (M.O.)

 M. O.

Programul Universitãþii Craiova în sezonul regulat:
Etapa 1:  CS Universitatea Craiova – CSM Politehnica Iaºi (14 iulie 2017)
Etapa 2:  CS Universitatea Craiova – Concordia Chiajna (22 iulie 2017)
Etapa 3:  FC Steaua Bucureºti  – Universitatea Craiova (29 iulie 2017)
Etapa 4: Universitatea Craiova – Astra Giurgiu (5 august 2017)
Etapa 5: Juventus Bucureºti – Universitatea Craiova (9 august 2017)
Etapa 6: Universitatea Craiova – FC Botoºani (12 august 2017)
Etapa 7: FC Viitorul Constanþa – Universitatea Craiova (19 august 2017)
Etapa 8: Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaº (26 august 2017)
Etapa 9: CFR Cluj - Universitatea Craiova (9 septembrie 2017)
Etapa 10: Universitatea Craiova – Dinamo Bucureºti (16 septembrie 2017)
Etapa 11: Sepsi Sf. Gheorghe - Universitatea Craiova (20 septembrie 2017)
Etapa 12: Universitatea Craiova – FC Voluntari (23 septembrie 2017)
Etapa 13: ACS Poli Timiºoara - Universitatea Craiova (30 septembrie 2017)
Etapa 14: CSM Politehnica Iaºi - Universitatea Craiova (14 octombrie 2017)
Etapa 15: Concordia Chiajna - Universitatea Craiova (21 octombrie 2017)
Etapa 16:  Universitatea Craiova – FC Steaua Bucureºti (28 octombrie 2017)
Etapa 17: Astra Giurgiu - Universitatea Craiova (4 noiembrie 2017)
Etapa 18: Universitatea Craiova – Juventus Bucureºti (18 noiembrie 2017)
Etapa 19: FC Botoºani - Universitatea Craiova (25 noiembrie 2017)
Etapa 20: Universitatea Craiova – FC Viitorul Constanþa ( 2 decembrie 2017)
Etapa 21: Gaz Metan Mediaº - Universitatea Craiova (9 decembrie 2017)
Etapa 22: Universitatea Craiova – CFR Cluj (16 decembrie 2017)
Etapa 23: Dinamo Bucureºti - Universitatea Craiova (3 februarie 2018)
Etapa 24: Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe (10 februarie 2018)
Etapa 25: FC Voluntari - Universitatea Craiova ( 17 februarie 2018)
Etapa 26: Universitatea Craiova – ACS Poli Timiºoara (24 februarie 2018)
*Dupã disputarea celor 26 de etape, primele 6 clasate vor juca în play-off

Programul etapei I
Vineri, 14 iulie

CSU Craiova – Poli Iaºi, ora 21:00
Sâmbãtã, 15 iulie

Concordia Chiajna – Poli Timiºoara, ora 18:30
Juventus Bucureºti – Dinamo Bucureºti, ora 21:00

Duminicã, 16 iulie
Astra Giurgiu – Sepsi Sfântu  Gheorghe, ora 18:30
FC Steaua Bucureºti – FC Voluntari, ora 21:00

Luni, 17 iulie
Viitorul Constanþa – Gaz Metan Mediaº, ora 18:30
FC Botoºani – CFR Cluj, ora 21:00
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 nea Mãrin

Mã nepoate, vara asta îmi
aduce aminte de vara trecutã, când
unii munceau ºi alþii steteau la umbrã.
Pã tot cam aºa e ºi anu ãsta, cã unii
sunt de dimineaþã la sãrviciu ºi alþii
stau la odihnã ºi dupã-amiazã. Cã
cicã aºa sã face treaba, di la umbrã.
   Mã fraþilor, da sã-l vezi matale
pe primarele Strehaiei cum
goneºte Duster-ul dinspre
Bucureºti, de zici cã e

Schumacher ºi altceva nimica, cu
mustãcioara lui care sã zãreºte
pin geamu maºinii. Grãbit nea
primarele, nimic a zice, tare grãbit.
Da poate face ceva ºi cu fântâna
di la Comanda, cã nu mai curge
ºi poate o face ceva în sensu ãsta.

Sucã, goneala lu’ nea Ciuru, frumuseþea din curtea
lu’ nea Daea ºi etichetele de pe lubeniþe

Cã s-a cam oprit dupe ce cherdu
nea Burcu alegerile ºi care sperã
sã revinã ºi sã rezolve cicã
problema. Da pãnã atuncea s-ar
putea sã mute nnea Giura fântâna
la Slãtinic, la ‘mnealui în sat ºi s-
a terminat cu bãlãceala di la
Comanda. Vrednic primar, ce mai!
   Facem ce facem ºi ajungem iarã
la al nostru nea Daea, care sã pare
cã n-are stare, în miez de varã. Pã

da, neastâmpãrat
nea Daea, îi veni
frumuseþea de 30
de ani direct în
curte, ce mai
încoace ºi încolo.
ªi nu oriºicine, ci

Ordinul ministrului Agriculturii nr. 225, publicat în
Monitorul Oficial nr. 515/4 iulie 2017, stabileºte

obligaþia etichetãrii ºi ce trebuie sã conþinã
eticheta.

Art. 3 al Ordinului spune cã „eticheta pentru
produsul pepeni comercializat de producãtorii

agricoli va conþine informaþii cu privire la
denumirea produsului, localitatea de origine, data

obþinerii produsului ºi preþul de vânzare”.
Acelaºi articol mai prevede cã producãtorii au

obligaþia afiºãrii etichetei „într-un loc vizibil
cumpãrãtorilor, fãrã a se deteriora”.

Eticheta va avea format A4, va fi plastifiatã
transparent ºi va fi „imprimatã landscape, faþã-

verso, color” cu informaþiile menþionate mai sus.
Producãtorii vor fi verificaþi la etichete, prin sondaj,

de reprezentanþii Direcþiei generale control, antifraudã
ºi inspecþii din cadrul Ministerului Agriculturii.

taman fosta Miss Univers
România din 2011. Pã da, sã
încadrã la ministeru lu’ nea Daea,
probabil îi plãcuse gluma cu
oaia ºi dacã tot era ºi pin
Consiliul de Administraþie di la
Telecomunicaþii CFR, zisã sã
mai aibã o ocupaþie, ceva.
   ªi apropo de nea Daea, vrea
sã-l întreacã pesemne pe Sucã
la ºotii. Pã stai sã vezi ce vrea sã
facã. Cicã sã punã etichete pe
lubeniþele din piaþã, idee bunã
dealtfel, da sã vedem cum sã
pune ºi în practicã. ªi dacã
reuºeºte, jos pãlãria ºi-o punem
pe bostani. Landscape, cam ca
lâna oii lu tanti Larisa?! Da sã
nu facã cum a fãcut cu ouãle di
la ferma ‘mnealui di la ªiºeºti.
Adicã prafu di la coaja ouãlelor.
   Mã nepoate, da fu scandal mare
la ªiºeºti, dupã terminarea BAC-
ului. Sã supãrã nea Marian Ion,
primarele, ºi tunã pe Facebook

despre dascãlii di la liceul ce poartã
numele creatorului agriculturii
moderne ºi promisã sã meargã
pãnã SUS ca sã desfiinþeze ºcoala,
cã ºi aºa scoate....needucaþi.
   Acuma, nea primarele di la
ªiºeºti nu spune o noutate, da nu
e demn de a acuza o persoanã
NEVINOVATÃ. Probabel a uitat nea
primarele Rãducan vremurile
paparudelor de pe holurile liceului?
Sucã întreabã ºi el, de dragu
vremurilor de altãdatã.
   În rest, pe aici pi la noi e foarte
cald, cam cum ie zãpuceala din
Piaþa Sârbilor, ceea ce nu vã dorim
ºi dumneavoastrã, celor ce sunteþi
pin alte pãrþi ºi cetitori de Obiectiv
Mehedinþean. Lucrurile se miºcã
mai greu, da important este sã
nu se opreascã.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


