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Bazinul de înot din Drobeta Turnu Severin va fi modernizat.
Compania Naþionalã de Investiþii a elaborat studiul de fezabilitate care
a fost transmis Consiliului Judeþean Mehedinþi, consilierii aprobându-l
în ºedinþã de îndatã. Dupã finalizarea investiþiei, obiectivul va
rãspunde cerinþelor necesare pentru organizarea de competiþii
olimpice.

Aºa se distruge o þarã!
Distrugerea premeditatã prin escrocherie, tâlhãrie ºi incompetenþã

crasã a unei preþioase bijuterii naþionale realizatã prim truda
românilor în regimul ceauºist, este unul dintre exemplele reprezentative
a ceea ce a însemnat ºi înseamnã distrugerea României. Hidrocentrala

de la Porþile de Fier a ajuns în paraginã ºi...

citiþi în pagina 6La Strehaia a fost inauguratã
o nouã stradã asfaltatã ºi reabilitatã
complet. Este vorba de strada Morii ºi
o parcare adiacentã, investiþii realizate
cu fonduri de la bugetul local. Investiþia
a costat circa 400.000 de lei. A fost
reabilitatã ºi zona pietonalã ºi
amenajarea peisagisticã din preajmã.

O noutate absolutã la Strehaia este
montarea unei staþii de încãrcare
pentru autovehiculele electrice.
Primarul spune cã, prin aceastã
infrastructurã, doreºte ca Strehaia sã

Noi investiþii la Strehaia

devinã un punct intermediar de
încãrcare între Craiova ºi Severin.

Locuitorii oraºului  sunt
impresionaþi de dezvoltarea acceleratã
a oraºului ºi vor sã uite perioada în
care Strehaia începuse sã semene cu
un sat prãfuit ºi uitat de lume.

De la preluarea mandatului de
cãtre actualul primar, Strehaia a
început sã arate ca un oraº adevãrat.
Dupã mai bine de 12 ani, în care nu
s-a fãcut nimic în aceastã urbe,
lucrurile încep sã se miºte.

Sarmaua este mâncarea
nelipsitã a românilor. Ion Creangã
descrie cu atâta dragoste cum
arãtau sarmalele pe care le mânca
lupul din poveste, încât îþi pui
întrebarea cum se pregãtesc

Festivalul de ceramicã oltenescã
ºi tradiþii populare

“OALE ºi SARMALE de la ªIªEªTI - 2019’’
sarmalele corect? Sarmaua noastrã
cea de toate sãrbãtorile nu este, de
fapt, numai a noastrã. Sunt ºi alte
þãri care pretind a fi locul de
provenienþã al sarmalei.

 CONTINUARE ÎN PAGINA 3

Primarul oraºului Strehaia, Ion Giura, îºi respectã promisiunile ºi
continuã investiþiile în infrastructurã, într-o urbe ce pânã la venirea sa
ajunsese sã semene cu un sat prãfuit. Astfel, a fost finalizatã asfaltarea

ºi modernizarea unei strãzi, dar ºi a unei parcãri. De asemenea, a
apãrut ºi o staþie de încãrcare a autovehiculelor electrice.
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Editorial  de Sorin Vidan

Dupã ce s-au încheiat
alegerile pentru Parlamentul
European pentru noi, românii,
subiectul pare închis pentru mulþi
ani de acum încolo, sau cel puþin
îndepãrtat ºi vag. Ne vom mai
întâlni cu tema aceasta - cu marile
teme ce þin de apartenenþa noastrã
la Comunitatea Europeanã - abia
peste cinci ani, odatã cu viitoarele
alegeri.
   Pentru noii europarlamentari, ºi în
general pentru CE, consecinþele
alegerilor prin care am trecut recent
par a fi douã, mari ºi late, ºi tot atâtea
chestiuni de gestionat: avansul
semnificativ al partidelor de extremã
dreaptã, care au plusat în campanie
pe tema sensibilã a valului de
migranþi ce a luat cu asalt Occidentul,
ºi a creat multe tensiuni la nivelul
sensibilitãþii publice; dar ºi
chestiunea confuzei ieºiri din
Comunitatea Europeanã a Marii
Britanii, celebra deja Brexit, care a
generat ºi genereazã încã o groazã
de discuþii ºi neînþelegeri dincolo ºi
dincoace de Canalul Mânecii.
   În mod clar, alþii au probleme cu
mult mai grele decât avem noi,
dupã aceste alegeri pe care le-am
transformat, cum era ºi de aºteptat,
într-o ocaziune de confruntare
politicã localã, internã. Dincolo de
acest aspect absolut previzibil ce
þine de fiziologia politicii noastre,
gãsim ºi la noi douã consecinþe

Consecinþe
pregnante, ºi într-o mare mãsurã
necesare.
   Prima ar fi aceea cã imediat dupã
afiºarea rezultatelor un fior de
trezire ºi o nouã vitalitate a
strãbãtut corpul cam distrofic al
opoziþiei, aºa cum e ea, fragmentatã
ºi dizarticulatã. Un nou suflu a
prins sã dea viaþã unor partide,
formaþiuni ºi lideri de la care,
sincer, parcã nu mai aºteptam
nimic, ne resemnasem cu
vocalizãrile lor intermitente ºi
formale. În câteva zile am vãzut la
lucru proiecte de guvernare, de
construire a unor majoritãþi
parlamentare, de ofensivã serioasã
contra unei dominaþii PSD brusc
ezitante ºi lipsitã de orice aplomb.
   Procesul unei Opoziþii unite e
încã la început, încã în zorii
efuziunii ce a urmat umilirii la
europarlamentare a PSD ºi ALDE.
Ce va urma? Rãmâne sã vedem.
Cum vor reuºi actorii opoziþiei sã
construiascã un spectacol credibil
pentru urmãtoarele alegeri depinde
foarte mult de capacitatea fiecãruia
de dialog, cu ceilalþi ºi cu publicul-
alegatorii.
   A doua consecinþã semnificativã
post-europarlamentare pe planul
politicii autohtone e forþarea PSD de
a ieºi din amorþirea fatalã în care era
captiv de doi ani. O amorþire care le-
a adus social-democraþilor o cãdere
violentã în aprecierile electorilor.
   Odatã scãpaþi de Dragnea, PSD are
acum ºansa sã reclãdeasca o
încredere pierdutã ºi sã vinã nu doar
cu un discurs public realist,
schimbat,  ci ºi cu o garniturã de
lideri mai charismatici, mai credibili,
aºa cum nu i-a avut în aceºti ultimi
doi ani. Dacã e prea târziu pentru
PSD vom vedea dupã ce se vor
încheia lucrãrile congresului pe care
l-au organizat sub semnul unei
urgenþe cu iz de panicã.

Doamna deputat Teiº Alina,
membru în Comisia pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport
ºi membru în Comisia pentru
egalitate de ºanse între bãrbaþi ºi
femei doreºte sã îi informeze pe
reprezentanþii unitãþilor ºcolare din
judeþul Mehedinþi de faptul cã,
Guvernul României a adoptat în
ºedinþa din 30 mai, o hotãrâre prin
care este repartizatã suma de
64.900 mii lei pentru finanþarea
lucrãr i lor  de  amenajare  º i
asigurare cu utilitãþi a grupurilor
sani tare  d in  uni tã þ i le  de
învãþãmânt preuniversitar de stat.
   Unitãþile ºcolare din judeþul
Mehedinþi care vor primi finanþare
pentru lucrãrile de amenajare a
grupurilor sanitare sunt: ªcoala
Gimnazialã Bâlvãneºti, comuna
Bâlvãneºti, ªcoala Primarã sat
Pârlagele, comuna Bâlvãneºti,
ªcoala Gimnazialã Braniºtea ,
comuna Braniºtea, Grãdiniþa cu
Program Normal sat Goanþa, comuna
Braniºtea, ªcoala Gimnazialã Brezniþa
- Ocol, comuna Brezniþa – Ocol,
ªcoala Gimnazialã sat Jidoºtiþa,
comuna Brezniþa –Ocol, ªcoala
Primarã sat Þânþaru, comuna
Butoieºti, Grãdiniþa cu Program
Normal Argineºti, comunaButoieºti,
Grãdiniþa cu Program Normal sat
Jugastru, comuna Butoieºti ,
Grãdiniþa sat Jirov, comunaCorcova,
ªcoala Primarã sat Stejaru, comuna
Corcova, ªcoala Primarã sat Cernaia,
comunaCorcova, ªcoala Primarã sat
Imoasa, comuna Corcova, ªcoala

Parlamentul României Camera Deputaþilor
DEPUTAT ALINA TEIª

Profesionalã Corlãþel, comuna
Corlãþel, ªcoala Gimnazialã Gârla
Mare, comuna Gârla Mare, ªcoala
Primarã sat Bîltanele, comunaGreci,
ªcoala Gimnazialã Gruia, comuna
Gruia, ªcoala Gimnazialã “Dumitru
Craºoveanu”, comuna Izvoru Bîrzii,
ªcoala Gimnazialã Obârºia de Câmp,
comunaObârºia de Câmp, Grãdiniþa
cu Program Normal sat Izimºa,
comunaObârºia de Câmp, Grãdiniþa
cu Program Normal sat Viaºu,
comunaPãtulele, ªcoala Gimnazialã
“Dr. Alex.M.Popescu”, comuna
Ponoarele, ªcoala Primarã sat
Bârâiacu, comunaPonoarele, ªcoala
Primarã sat Bârâiacu, comuna
Ponoarele, ªcoala Primarã sat
Gãrdãneasa, comuna Ponoarele,
ªcoala Primarã comuna Poroina
Mare, ªcoala Primarã sat Recea,
comuna Punghina, ªcoala Primarã
sat Almãjel, comuna Vlãdaia, ªcoala
Gimnazialã Voloiac, comuna
Voloiac , ªcoala Primarã sat
Cotoroaia, comuna Voloiac, ªcoala
Primarã sat Nicolae Bãlcescu, oraºul
Vânju Mare.

ANUNÞ
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE A
PARCÃRILOR PUBLICE CU TARIFARE ORARÃ, CÂT ªI

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR ÎN PARCÃRILE
PUBLICE DE REªEDINÞÃ ÎN MUNICIPIUL DROBETA-TURNU
SEVERIN, actualizat în luna mai 2019, este publicat pe site-ul

Primãriei Drobeta Turnu Severin (www.primariadrobeta.ro), la
secþiunea „ANUNÞURI”.
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În cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Judeþean convocatã
marþi, 13 iunie 2019, de cãtre
preºedintele Aladin Georgescu, s-au
aprobat indicatorii tehnico-
economici ºi totodatã, suma care se
va aloca din bugetul Consiliului
Judeþean Mehedinþi la suma asiguratã
de Compania Naþionalã de Investiþii
pentru reabilitarea, modernizarea,
dotarea ºi extinderea Bazinului de Înot
din Drobeta Turnu Severin.

Este vorba despre studiul de
fezabilitate întocmit de Compania
Naþionalã de Investiþii, valoarea
totalã a lucrãrilor ce urmeazã sã se
efectueze la acest obiectiv fiind de
peste 46 milioane lei, în timp ce
contribuþia Consiliului Judeþean
Mehedinþi este de 600 000 lei.

“Este o investiþie pe care toþi
mehedinþenii o aºteaptã, iar noi, ca
autoritãþi, nu putem decât sã ne
bucurãm cã ea se va face cu fonduri
provenite în mare parte, din bugetul

Consilierii judeþeni au aprobat studiul
de fezabilitate pentru Bazinul de Înot

Companiei Naþionale de Investiþii.
La sfârºitul acestei sãptãmâni,
obiectivul va fi pe masa
membrilor Comisiei
Tehnico-Economicã
a CNI, acesta fiind
motivul pentru care
a fost necesarã
a p r o b a r e a
proiectelor în ºedin-
þã de îndatã.”, a
declarat preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Conform proiectului, Bazinul de
înot va avea, pe de o parte, spaþiu
modern destinat înotului, cabinet
medical, grupuri sanitare, vestiare,
cabine de schimb, iar pe de altã
parte, va avea spaþii pentru saunã,
masaj, jacuzzi, salinã, duºuri, salã
de fitness, birouri administrative ºi
spaþii pentru depozitare.

Totodatã, se vor face lucrãri
necesare creºterii performanþei

În cadrul ºedinþei
Comitetului Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã, întrunit marþi, 11 iunie
2019, de prefectul judeþului
Mehedinþi, Nicolae Drãghiea, s-a
aprobat prin votul membrilor,
întocmirea ºi transmiterea cãtre
Guvernul României a unui proiect de
hotãrâre pentru alocarea unor sume
în vederea reabilitãrii elementelor de

Se cautã soluþii la Guvern pentru înlãturarea efectelor produse de calamitãþi în Mehedinþi
infrastructurã afectate în urma
fenomenelor hidrometeorologice pe
parcursul lunii mai ºi începutul lunii
iunie 2019, în judeþul Mehedinþi.

“Am elaborat împreunã cu domnul
prefect acest proiect de Hotãrâre de
Guvern în baza rapoartelor la faþa
locului întocmite imediat dupã
calamitãþile naturale produse de
inundaþii. Este vorba despre drumuri

 Biroul de presã

comunale sau de exploatare agricolã,
podeþe ºi strãzi afectate în zonele

arondate oraºului Baia de Aramã ºi
comunelor Bala, Dumbrava, Godeanu,
Isverna, Obîrºia Cloºani, Husnicioara,
Izvoru Bîrzii.”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Tot în cadrul ºedinþei Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã,
specialiºtii din cadrul Sistemului de
Gospodãrire a Apelor Mehedinþi ºi
Hidroelectrica au transmis cã
prognoza hidrometeorologicã
pentru perioada urmãtoare aratã cã
debitele fluviului Dunãrea sunt în
scãdere, chiar dacã marþi, 11 iunie,
la Staþia Gruia, cota de atenþie fusese
depãºitã cu 20 centimetri.

 Urmare din pag. 1

Festivalul de ceramicã oltenescã...

Termenul „sarma” provine din
cuvântul turcesc „sarmak”, care
înseamnã „rulou” sau „pachet”.
   Un exemplu de interconectate îl
constituie Festivalul de ceramicã
oltenescã ºi tradiþii populare

energetice a anvelopei
clãdirii.

   În urma investiþiei
care se va face, Bazinul
de înot din Drobeta
Turnu Severin va fi unul
care va corespunde
organizãrii eveni-
mentelor olimpice, acesta
urmând sã fie dotat cu
toate echipamentele
performante de monitorizare ºi

“OALE ºi SARMALE’’ de la ªIªEªTI
care atrage an de an un numãr mare
de vizitatori ce sunt serviþi de cãtre
organizatori cu sarmale cu
mãmãliguþã ºi smântânã. Totodatã
cei prezenþi pot achiziþiona diverse
vase de ceramicã realizate de

merºteri olari locali, ªiºeºtiul este
singura comunã din Mehedinþi
unde se mai produc obiecte de
ceramicã. La spectacolul de anul
acesta au susþinut recitaluri artistice
formaþiile Dimovo (Bulgaria), Kud
Amater (Serbia), Kud Derap
(Serbia), Ansamblul Bordeiaºul
(ªiºeºti), Ansamblul Junii
Mehedinþului, dar ºi soliºti de
muzicã popularã locali,
acompaniaþi de Ansamblul
Folcloric „Danubius” al Centrului
Cultural „Nichita Stãnescu”.

 Daniel Velescu

mãsurare a competiþiilor.
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Începând cu ora 17.00, la
Centrul Cultural “Sfântul Ioan Gurã
de Aur” din Drobeta Turnu Severin,
reprezentanþii Sectorului Cultural ºi
Învãþãmânt din cadrul Episcopiei

Episcopia Severinului ºi Strehaiei a premiat elevii care s-au remarcat la
concursurile ºi competiþiile ºcolare la disciplina religie în anul ºcolar 2018-2019

Episcopia Severinului ºi Strehaiei i-a premiat miercuri, 5 iunie,
pe elevii care au obþinut rezultate deosebite la concursurile

ºcolare desfãºurate în cadrul disciplinei Religie – cult ortodox.

Severinului ºi Strehaiei ºi
reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar
Judeþean Mehedinþi au oferit diplome
ºi premii celor 400 de elevi care au
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Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Citadela, un eveniment de muzicã electronicã
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care va deveni pe viitor un magnet
pentru turiºtii din ce în ce mai mulþi
care participã în toatã þara la
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Proiectul _”Strategii de Atenuare ºi
Prevenire a Fenomenului de
Bullying”_, finanþat prin Programul
European Erasmus + a ajuns la final.
Timp de 4 luni, poliþiºtii
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
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proiectului au plecat mai informaþi
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prevederile legislative, metode
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astfel de situaþii. Siguranþa pe internet
a fost o altã temã de dialog, cunoscut  Biroul de presã

”Strategii de Atenuare ºi Prevenire
a Fenomenului de Bullying”

fiind faptul ca în mediul online sunt
frecvente comportamentele
antisociate ciberbullying, dar ºi alte
provocãri din sfera infracþionalitãþii la
adresa siguranþei tinerilor.
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cadre didactice ai unitãþilor de
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Centrul Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã, D.G.A.S.
P.C, Colegiul Psihologilor ºi
reprezentanþi ai Asociaþiei Pãrinþilor.

Viceprimar Daniel CÎRJAN
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Sunt strãzi care nu au fost asfaltate niciodatã, iar oamenii care locuiesc
în Gura Vãii se plângeau mereu de aceastã situaþie.
   „Când ploua nu puteai sã ieºi în pantofi în stradã. Aºteptam de multã
vreme aceastã asfaltare”, a spus o locatarã din zonã. „Suntem bucuroºi
cã vom putea merge ºi noi în condiþii civilizate. La mine pânã acum nu
putea ajunge nici maºina cu lemne”, a spus un alt locatar.
   Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, a verificat
marþi, 11 iunie a.c. stadiul lucrãrilor.
   „Ne preocupãm de cartierele mãrginaºe, Gura Vãii ºi Schela Cladovei,
pentru cã aici nu s-a fãcut nimic de zeci de ani. Sunt strãzi care nu au
fost asfaltate niciodatã ºi aceastã situaþie trebuia schimbatã. Zilele acestea,
se lucreazã intens în cartierul Gura Vãii, unde se asfalteazã patru strãzi
cu fonduri alocate prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL)
2, în valoare de 2,2 milioane lei”, a declarat edilul ºef.

Primãria Drobeta Turnu Severin
împreunã cu Palatul Culturii „Teodor Costescu”
au oferit sâmbãtã searã un concert excepþional
în aer liber susþinut de Orchestra Academicã
de Tineret ºi Corul Academic din Timiºoara,
cu renumiþii dirijori Radu Popa ºi Radu
Zaharia. Sute de severineni au fost prezenþi la
acest eveniment. Spectatorii au avut parte de
un spectacol extraordinar, cu un repertoriu
internaþional de mare popularitate.
   Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu,

O nouã parcare prinde
contur în Drobeta Turnu Severin, în
zona blocurilor I1, I2 ºi I1A de pe
Aleea Trandafirilor, la mai puþin de
trei sãptãmâni de la demararea
lucrãrilor. 
   Se lucreazã intens, atât la
amenajarea parcãrii, cât ºi la
reabilitarea cãilor de acces ºi
aleilor pietonale.
   „De asemenea, am dat în folosinþã,
zilele trecute, parcarea aferentã
blocurilor Z, de pe Bulevardul Mihai
Viteazul. Cu un numãr de peste

Regal muzical la Palatul Culturii „Teodor Costescu”
spune cã astfel de evenimente vor mai avea loc
în oraºul nostru:
   „Orchestra Academicã de Tineret ºi Corul
Academic din Timiºoara au prezentat un
adevãrat regal muzical, apreciat de foarte
mulþi severineni. 
   Palatul Culturii „Teodor Costescu” a devenit
deja un simbol, nu numai cultural, al oraºului ºi
ne propunem, în continuare, sã gãzduim
evenimente culturale de calitate care sã îi încânte
pe severineni ºi pe turiºtii care ajung în zonã”.

Lucrãri de asfaltare în cartierul Gura Vãii
La Gura Vãii, un cartier mãrginaº al municipiului Drobeta Turnu

Severin, se lucreazã intens zilele acestea, la asfaltarea a patru strãzi
cu fonduri alocate prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã

(PNDL) 2, în valoare de 2,2 milioane lei.

 Biroul de presã

Proiectul de modernizare a
parcãrilor continuã în ritm susþinut

42.000 de autovehicule
înmatriculate, municipiul nostru se
confruntã cu o realã problemã în
ceea ce priveºte locurile de parcare
disponibile, motiv pentru care îmi
respect promisiunea de a
continua programul de
modernizare,  reabil itare ºi
construire de parcãri noi”, spune
primarul Marius Vasile Screciu.
   În perioada imediat urmãtoare,
vor fi demarate alte 10 lucrãri de
infrastructurã ºi regenerare urbanã.
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- Aici, în Severin, ºi copiii ºtiu cã
Hidrocentrala de la Porþile de Fier a
fost pusã pe butuci, c-a fost prãduitã
ºi de pedelei, ºi de liberali ºi de…
Toþi, de la putere sau din opoziþie, au
mâncat ani de zile din palma
elveþienilor de la „Va Tech”… Un
miliard jumate de euro a costat
retehnologizarea hidrocentralei de la
Gura Vãii! Un miliard ºi jumate de
euro! Ce-au fãcut D.N.A.-ul ºi
Codruþa? Nimic! ªtii cât se pierde
anual din cauza reparaþiilor fãcute de
mântuialã de elveþieni? 25-30 de
milioane de euro!... 

Funcþionarea grupurilor - ãlea 6 -
de la Porþile de Fier, s-a transformat
într-un coºmar pentru operatorii de
acolo. Care mai funcþioneazã cã toate-
s cu probleme. Ãia tremurã de fricã
atunci când se duc la muncã. Palele
de rotor, modificate de niºte
nepricepuþi, creazã efecte de cavitaþie.
Bucºele de bronz, de la capul de
distribuþie, au fost înlocuite de vreo
trei ori, în condiþiile în care, ãlea de
pe timpul lui Ceauºescu au funcþionat
impecabil vreo 40 de ani…

- Dumneata ºtii cã formula bronzului
din bucºele alea de pe timpul lui
Ceauºescu, de care zici, ãlea din capul
turbinelor, au fost turnate în România,
dupã o formulã chimicã furatã de un
securist român, Cristea parcã-l chema…
A lucrat la „Departamentul de Informaþii
Externe” pe timpul lui Ceauºescu, ca
spion. El ºi alþii ca el au adus din Occident
tot felul de lucruri bune, care au pus
România lângã þãrile cele mai dezvoltate,
în multe domenii… Ceauºescu,
personal, suna de la telefonul lui de pe
biroul din Cabinetul 1 de la Comitetul

Aºa se distruge o þarã !
Central din
B u c u r e º t i ,
sãptãmânal, sã-
ntrebe ce probleme
sunt, de ce este
nevoie pentru ca
hidrocentrala sã
funcþioneze ºi sã
dea þãrii curent
ieftin… ªtiu astea de la fostul securist
de acolo, de la Hidrocentralã - colonelul
Dincã - ºi de la fostul director Pãuna.
Doi oameni admirabili, care, în decembrie
89 au fost alungaþi pe motiv cã-s
„comuniºti ºi ceauºiºti”…

- La marea mascaradã controlatã din
decembrie 89, au pus gheara pe þarã
niºte maimuþe, niºte tâlhari care au
distrus tot ce au atins, care au ºtiut doar
sã fure. De când au plecat elveþienii ãia,
care au luat miliardu’ de euro,
hidrocentrala e tot în avarie.La grupul
6, douã pale, care-s cât jumate din
blocu’ ãsta, erau crãpate lângã butuc.
Aveau peste 1 metru lungime fisurile
alea! Grupul 4 avea blindaju’ grav
afectat, iar la grupul 5 erau rupte
capetele de distribuþie. Elveþienii ãia
ºmecheri au promis cã cresc puterea
pânã la 200 MW… O mare minciunã !
Sârbii, care au turbine vechi de
aproape 40 de ani, scot cu ele 100 de
MW mai mult decât noi…

- Am auzit cã palele alea, aduse de
elveþieni, nu intrau în rosturi ºi cã au
trebuit sã fie pilite ºi bãgate forþat…

- Cam aºa a fost… palele originale
au fost turnate la Combinatul de la
Reºiþa. Elveþienii s-au dus în Spania ºi
apoi în Canada sã toarne palele, cã noi
uitaserãm cum se fac! Rotoru’, pe care
l-au adus, nu se potrivea cu statoru’.

Râsu’ curcilor, nu alta!... S-au apucat
sã-l pileascã ca sã intre în rosturi. Aºa
de bine l-au pus, cã rãcitorii au pierdut
zeci ºi sute de tone de ulei din cauza
cavitaþiei. S-au scurs în Dunãre sute de
tone de ulei. Îþi dai seama? O s-o ia
dracu’ de hidrocentralã cu improvizaþiile
tâlharilor ãstora! S-au furat ca la concurs
fier, oþel inox, cupru electrolitic ºi multe
altele… Poliþia s-a fãcut, de fiecare
datã, cã nu vede.

- Am vorbit ieri cu cineva, care mi-
a zis cã la sârbi lucreazã câteva mii
de salariaþi, cã au echipe de
intervenþie, specialiºti…

- Bine-nþeles cã au. La noi, abia mai
sunt vreo 300 de angajaþi ºi ãia sunt
neamuri, fini, nepoþi sau rude ale cui
trebuie. Cândva erau pompieri, acolo,
azi, nu mai sunt. Erau scafandri care
dragau, curãþau sau decolmatau, i-au
dat afarã, bandiþii. „Hidroserv” a
decolmatat o poartã plãtind unei firme
câteva sute de mii de euro, când treaba
asta puteau s-o facã oamenii ãia prin
dragare, pentru câteva mii. Dupã avaria
de la hidroagregatul 3, a urmat, la nici
un an, avaria de la al 4-lea, când s-a
inundat centrala. Bãi, tu ºtii cum a fost?

- Nu!…
- Pe coridoarele hidrocentralei ºi pe scãri

sãreau broaºtele ºi peºtii!... S-au distrus
supapele de vacuum sau de aerisire…

- Dupã incendiul ãsta de-acu,
încã un hidroagregat va fi scos din
funcþiune…

- Pãi, când a luat foc
transformatorul, trebuia ca instalaþiile
de avertizare ºi de stingere cu azot sã
porneascã… Au pornit?

- Nu ºtiu!
- Au pornit pe dracu’! Sistemul de

stingere n-a pornit pentru cã n-au
avut piese de schimb. Aºa li s-a spus,
când s-au dus angajaþii de acolo la
conducere, sã le spunã de el cã nu
merge… Dacã trãia, Ceauºescu îi
judeca pentru sabotaj, îi punea la zid
ºi-i executa… Transformatorul de

rezervã e mort de câþiva ani, aºa cã s-
a terminat ºi pe hidroagregatul 4, din
cele 6, care mergeau pe timpul lui
Ceauºescu, nu mai sunt decât douã:
1 ºi 6!... Mama lor de nemernici!... 

ªtii cum erau dulapurile de protecþie,
panourile ãlea electrice automatizate,
ale grupurilor din hidrocentralã, când
ploua mai tare? Exact cum vezi la
televizor când sunt inundaþii! Din cauza
incapabililor ãstora, care au ºtiut doar
sã-ºi ia limuzine ºi sã-ºi facã vile de
vacanþã, se pierd sute de mii de euro,
zilnic. Zilnic! Ar trebui întrebaþi de când
nu se mai face mentenanþã la
Hidrocentralã.

Cândva, în pereþii de beton groºi
de zeci de metri ai hidrocentralei, erau
niºte „pendule” care arãtau câþi
milimetri sau centimetri se
deplaseazã mastodontul. Se fãceau
mãsurãtori ºi observaþii sãptãmânal,
se fãceau ajustãri. De aproape 20 de
ani nu mai mãsoarã nimeni. O sã
plece pe Dunãre la vale hidrocentrala,
iar ãia din ea, habar n-or sã aibã…

- ªtiu cã se implicase „Fondul
Proprietatea”, parcã, s-o repare…

- Hai, sã fim serioºi, „Fondu’
Proprietatea” a bãgat-o în insolvenþã ºi
atât. S-au umplut de bani ãia din
Centralã cu insolvenþele lor. Atât. De vreo
douã ori au bãgat-o ºi-au scos-o…
Unde-i Ceauºescu, Doamneee?…

- Dumneata ºtiai cã hidrocentrala asta
a costat 400 de milioane de dolari
americani ºi cã investiþia asta s-a amortizat
în doar 3 ani de zile? Noi ar trebui sã avem
cel mai ieftin curent electric.

- Te cred!
- Da, a fost cea mai eficientã

investiþie în domeniu, din lume! O
spun specialiºtii, nu eu! Asigura mai
bine de jumãtate din procentul de
hidroenergie al României!

- Asigura… acuma e bunã doar
de jefuit de tâlhari.

Aranjament grafic - I.M.

Distrugerea premeditatã prin escrocherie, tâlhãrie ºi incompetenþã crasã a unei preþioase
bijuterii naþionale realizatã prim truda românilor în regimul ceauºist, este unul dintre
exemplele reprezentative a ceea ce a însemnat ºi înseamnã distrugerea României.

Hidrocentrala de la Porþile de Fier a ajuns în paraginã ºi nimeni nu face nimic pentru a cere
socotealã pentru comiterea unuia dintre colosalele jafuri postdecembriste. Cãlin Anton
Popescu Tãriceanu, în calitatea de  ministru de stat, ministrul industriei ºi comerþului în

Guvernul  Victor Ciorbea ºi Radu Boroianu, ambasador în Elveþia la momentul respectiv,
sunt cei mai în mãsurã sã dea seamã pentru distrugerea grupurilor energetice de la Porþile

de Fier, dar în România, chiar ºi puºcãriaºii au parte de clemenþã incredibilã! Vã prezentãm
un dialog dureros pentru acei puþini care mai simt ºi gândesc româneºte. Nu cunoaºtem

persoanele implicate în dialog, dar dupã verificarea mesajului transmis de convorbirea
celor doi, s-a dovedit cã cele relatate sunt adevãrate… Unde eºti Tu, Þepeº, Doamne?...

12 - 18 iunie12 - 18 iunie

Redactia ART-EMIS
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într-un coºmar pentru operatorii de
acolo. Care mai funcþioneazã cã toate-
s cu probleme. Ãia tremurã de fricã
atunci când se duc la muncã. Palele
de rotor, modificate de niºte
nepricepuþi, creazã efecte de cavitaþie.
Bucºele de bronz, de la capul de
distribuþie, au fost înlocuite de vreo
trei ori, în condiþiile în care, ãlea de
pe timpul lui Ceauºescu au funcþionat
impecabil vreo 40 de ani…

- Dumneata ºtii cã formula bronzului
din bucºele alea de pe timpul lui
Ceauºescu, de care zici, ãlea din capul
turbinelor, au fost turnate în România,
dupã o formulã chimicã furatã de un
securist român, Cristea parcã-l chema…
A lucrat la „Departamentul de Informaþii
Externe” pe timpul lui Ceauºescu, ca
spion. El ºi alþii ca el au adus din Occident
tot felul de lucruri bune, care au pus
România lângã þãrile cele mai dezvoltate,
în multe domenii… Ceauºescu,
personal, suna de la telefonul lui de pe
biroul din Cabinetul 1 de la Comitetul

Aºa se distruge o þarã !
Central din
B u c u r e º t i ,
sãptãmânal, sã-
ntrebe ce probleme
sunt, de ce este
nevoie pentru ca
hidrocentrala sã
funcþioneze ºi sã
dea þãrii curent
ieftin… ªtiu astea de la fostul securist
de acolo, de la Hidrocentralã - colonelul
Dincã - ºi de la fostul director Pãuna.
Doi oameni admirabili, care, în decembrie
89 au fost alungaþi pe motiv cã-s
„comuniºti ºi ceauºiºti”…

- La marea mascaradã controlatã din
decembrie 89, au pus gheara pe þarã
niºte maimuþe, niºte tâlhari care au
distrus tot ce au atins, care au ºtiut doar
sã fure. De când au plecat elveþienii ãia,
care au luat miliardu’ de euro,
hidrocentrala e tot în avarie.La grupul
6, douã pale, care-s cât jumate din
blocu’ ãsta, erau crãpate lângã butuc.
Aveau peste 1 metru lungime fisurile
alea! Grupul 4 avea blindaju’ grav
afectat, iar la grupul 5 erau rupte
capetele de distribuþie. Elveþienii ãia
ºmecheri au promis cã cresc puterea
pânã la 200 MW… O mare minciunã !
Sârbii, care au turbine vechi de
aproape 40 de ani, scot cu ele 100 de
MW mai mult decât noi…

- Am auzit cã palele alea, aduse de
elveþieni, nu intrau în rosturi ºi cã au
trebuit sã fie pilite ºi bãgate forþat…

- Cam aºa a fost… palele originale
au fost turnate la Combinatul de la
Reºiþa. Elveþienii s-au dus în Spania ºi
apoi în Canada sã toarne palele, cã noi
uitaserãm cum se fac! Rotoru’, pe care
l-au adus, nu se potrivea cu statoru’.

Râsu’ curcilor, nu alta!... S-au apucat
sã-l pileascã ca sã intre în rosturi. Aºa
de bine l-au pus, cã rãcitorii au pierdut
zeci ºi sute de tone de ulei din cauza
cavitaþiei. S-au scurs în Dunãre sute de
tone de ulei. Îþi dai seama? O s-o ia
dracu’ de hidrocentralã cu improvizaþiile
tâlharilor ãstora! S-au furat ca la concurs
fier, oþel inox, cupru electrolitic ºi multe
altele… Poliþia s-a fãcut, de fiecare
datã, cã nu vede.

- Am vorbit ieri cu cineva, care mi-
a zis cã la sârbi lucreazã câteva mii
de salariaþi, cã au echipe de
intervenþie, specialiºti…

- Bine-nþeles cã au. La noi, abia mai
sunt vreo 300 de angajaþi ºi ãia sunt
neamuri, fini, nepoþi sau rude ale cui
trebuie. Cândva erau pompieri, acolo,
azi, nu mai sunt. Erau scafandri care
dragau, curãþau sau decolmatau, i-au
dat afarã, bandiþii. „Hidroserv” a
decolmatat o poartã plãtind unei firme
câteva sute de mii de euro, când treaba
asta puteau s-o facã oamenii ãia prin
dragare, pentru câteva mii. Dupã avaria
de la hidroagregatul 3, a urmat, la nici
un an, avaria de la al 4-lea, când s-a
inundat centrala. Bãi, tu ºtii cum a fost?

- Nu!…
- Pe coridoarele hidrocentralei ºi pe scãri

sãreau broaºtele ºi peºtii!... S-au distrus
supapele de vacuum sau de aerisire…

- Dupã incendiul ãsta de-acu,
încã un hidroagregat va fi scos din
funcþiune…

- Pãi, când a luat foc
transformatorul, trebuia ca instalaþiile
de avertizare ºi de stingere cu azot sã
porneascã… Au pornit?

- Nu ºtiu!
- Au pornit pe dracu’! Sistemul de

stingere n-a pornit pentru cã n-au
avut piese de schimb. Aºa li s-a spus,
când s-au dus angajaþii de acolo la
conducere, sã le spunã de el cã nu
merge… Dacã trãia, Ceauºescu îi
judeca pentru sabotaj, îi punea la zid
ºi-i executa… Transformatorul de

rezervã e mort de câþiva ani, aºa cã s-
a terminat ºi pe hidroagregatul 4, din
cele 6, care mergeau pe timpul lui
Ceauºescu, nu mai sunt decât douã:
1 ºi 6!... Mama lor de nemernici!... 

ªtii cum erau dulapurile de protecþie,
panourile ãlea electrice automatizate,
ale grupurilor din hidrocentralã, când
ploua mai tare? Exact cum vezi la
televizor când sunt inundaþii! Din cauza
incapabililor ãstora, care au ºtiut doar
sã-ºi ia limuzine ºi sã-ºi facã vile de
vacanþã, se pierd sute de mii de euro,
zilnic. Zilnic! Ar trebui întrebaþi de când
nu se mai face mentenanþã la
Hidrocentralã.

Cândva, în pereþii de beton groºi
de zeci de metri ai hidrocentralei, erau
niºte „pendule” care arãtau câþi
milimetri sau centimetri se
deplaseazã mastodontul. Se fãceau
mãsurãtori ºi observaþii sãptãmânal,
se fãceau ajustãri. De aproape 20 de
ani nu mai mãsoarã nimeni. O sã
plece pe Dunãre la vale hidrocentrala,
iar ãia din ea, habar n-or sã aibã…

- ªtiu cã se implicase „Fondul
Proprietatea”, parcã, s-o repare…

- Hai, sã fim serioºi, „Fondu’
Proprietatea” a bãgat-o în insolvenþã ºi
atât. S-au umplut de bani ãia din
Centralã cu insolvenþele lor. Atât. De vreo
douã ori au bãgat-o ºi-au scos-o…
Unde-i Ceauºescu, Doamneee?…

- Dumneata ºtiai cã hidrocentrala asta
a costat 400 de milioane de dolari
americani ºi cã investiþia asta s-a amortizat
în doar 3 ani de zile? Noi ar trebui sã avem
cel mai ieftin curent electric.

- Te cred!
- Da, a fost cea mai eficientã

investiþie în domeniu, din lume! O
spun specialiºtii, nu eu! Asigura mai
bine de jumãtate din procentul de
hidroenergie al României!

- Asigura… acuma e bunã doar
de jefuit de tâlhari.

Aranjament grafic - I.M.

Distrugerea premeditatã prin escrocherie, tâlhãrie ºi incompetenþã crasã a unei preþioase
bijuterii naþionale realizatã prim truda românilor în regimul ceauºist, este unul dintre
exemplele reprezentative a ceea ce a însemnat ºi înseamnã distrugerea României.

Hidrocentrala de la Porþile de Fier a ajuns în paraginã ºi nimeni nu face nimic pentru a cere
socotealã pentru comiterea unuia dintre colosalele jafuri postdecembriste. Cãlin Anton
Popescu Tãriceanu, în calitatea de  ministru de stat, ministrul industriei ºi comerþului în

Guvernul  Victor Ciorbea ºi Radu Boroianu, ambasador în Elveþia la momentul respectiv,
sunt cei mai în mãsurã sã dea seamã pentru distrugerea grupurilor energetice de la Porþile

de Fier, dar în România, chiar ºi puºcãriaºii au parte de clemenþã incredibilã! Vã prezentãm
un dialog dureros pentru acei puþini care mai simt ºi gândesc româneºte. Nu cunoaºtem

persoanele implicate în dialog, dar dupã verificarea mesajului transmis de convorbirea
celor doi, s-a dovedit cã cele relatate sunt adevãrate… Unde eºti Tu, Þepeº, Doamne?...
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Consiliul Judeþean
Mehedinþi, preºedintele Aladin
Georgescu ºi Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”, condus de
managerul Emilia Mihãilescu, au
pornit în forþã manifestãrile
cultural-artistice organizate în
judeþul Mehedinþi.

Acest lucru este deja tradiþional,
deoarece pe perioada de varã
sunt organizate, sãpãmânal sau
poate mai des, manifestãri
cultural-artistice în toate cele
peste ºaizeci de unitãþi
administrative ale judeþului.

Consiliul Judeþean Mehedinþi se
implicã activ, prin Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”, în organizarea
ºi susþinerea activitãþilor culturale
pe toatã raza judeþului.

La sfârºitul sãptãmânii trecute
au avut loc  nu mai puþin de trei
astfel de manifestãri.

Astfel la Rogova au avut loc zilele
comunei, la ªiºeºti, Festivalul
“Oale ºi Sarmale”, iar la Izimºa
“Zilele Comunei”.

Toate aceste sãrbãtori ale
mehedinþenilor din localitãþile unde
au avut loc au fost onorate de
oaspeþi de seamã, preºedintele
Aladin Georgescu, prefectul
Nicolae Drãghiea, deputatul Alina
Teiº, parlamentari, primari ai
comunelor mehedinþene, parteneri
în proiecte europene, din Serbia ºi
Bulgaria (la ªiºeºti).

 La toate aceste evenimente,
Ansamblul Profesionist
“Danubius”, soliºtii vocali,

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
maraton de spectacole în comunele mehedinþene

instrumentiºtii, dansatorii au
oferit spectacole de excepþie.

 Festivalul Naþional de
Ceramicã ºi Tradiþii “Oale ºi
Sarmale” de la ªiºeºti rãmâne
un adevãrat reper, în toatã
pleiada de manifestãri
culturale. Comuna ªiºeºti
condusã de primarul Marian
Rãducan, reprezintã un
exemplu în multe privinþe.
Este comuna unde, primarul
Rãducan a accesat fonduri
europene, încã din perioada
de preaderare, care au fost
folosite în folosul comunitãþii
locale. Deoarece aici, la ªiºeºti
existã o lungã tradiþie în ceea ce
priveºte ceramica, primarul Marian
Rãducan acordã o importanþã
deosebitã tradiþiilor, folclorului,
conservãrii ºi promovãrii acestora.
De altfel, olarii din ªiºeºti sunt
unici în judeþul Mehedinþi, iar la
ªiºeºti se deruleazã proiecte
culturale cu finanþare europeanã cu
parteneri din Serbia ºi Bulgaria.

La aceastã ediþie la ªiºeºti au fost
prezenþi ºi olari din  Olt ºi Vâlcea,
renumiþi pentru ceramica neoliticã
tip “Vãdastra” sau pentru vestitele
vase ale meºterilor de la Horezu.

Anul acesta, la concursul de
ceramicã, cei mai buni “olari” au
fost declaraþi de un juriu prezidat
de Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, reprezentanþii
judeþului Olt ºi Vâlcea.
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Vã amintiþi de fumigena
proiectului de þarã, un mare nimic,
un proiect de aprozar, o însãilãturã
de ºanþ, fãrã finalitate, pe care, ulterior,
preºedintele l-a bãgat undeva! Acum,
cã i-a venit sînge în instalaþii, în urma
mîrºãviilor care i-au þinut, începînd
cu acel „Colectiv” ºi dãrîmarea lui
Ponta, pînã la joaca ilegalã cu
referendumul ºi cãderea în plasã a
naivilor pe care a scontat, specialistul
în lansarea de proiecte de imagine,
ajutat consecvent de anumite servicii
secrete, vine cu un aºa-zis pact pentru
România! Deºi România lucrului bine
fãcut, promisã în campania lui 2014,
existã în mintea lui, dar „lipseºte cu
desãvîrºire”. Probabil, costul unor
astfel de proiecte umflã P.I.B.-ul, aºa
cã, trãiascã Iohannis pentru cã a golit
de conþinut funcþia de preºedinte ºi
mai vrea un mandat de „globtrotter”,
sãrind ºotronul din referendum în
referendum. Prostia va îngropa ºi mai
adînc România! Regret cã românii n-
au tratat referendumul lui Iohannis
cum a tratat el cu flit ºi agresivitate
suspectã referendumul pentru familia
tradiþionalã! Regret cã mulþi sãraci cu
duhul au pus România în braþele unui
vînzãtor de þarã, fãrã sã þinã seama cã
acesta s-a ºters în dos cu demnitatea
românilor creºtini, jignindu-i public,
instigîndu-i ºi divizîndu-i. A sabotat
ºi denigrat þara fãrã ruºine în mod
repetat ºi, iatã, a dat ºi în boala
referendumurilor. Deºi gîndeºte puþin
ºi rar, acestui campion al abuzurilor
ºi încãlcãrilor i-a cãzut fisa la
 ºmecheria cã românii pot fi uºor duºi
de nas, „ºi sar din pantofi ca sã apere
þara de comuniºti, de ruºi ºi de
corupþi. Asta este un fel de diversiune
de dictator prost. Dictatorii deºtepþi
se ocupã de dezvoltarea þãrii lor, cei
proºti de distracþie ºi de orchestrarea

Iohannis a încasat o scurtã
populaþiei pe cîte o temã”, spune ºi
bine spune Cornel Nistorescu.

Acest preºedinte aporeic a fãcut
ilegal campanie unui partid ºi nu mai
poate fi preºedinte! Poate fi cel mult
un releu de manipulare, în afara
funcþiei care pretinde cã îl posedã. Sau
un antiromân posedat de aberaþii
machiavelice, care a mizat pe
divizarea românilor plecaþi la muncã
în afarã împotriva celor de acasã, a
tinerilor împotriva vîrstnicilor, a celor
din companii private împotriva celor
de la stat! O strategie parºivã a lui
Iohannis ºi a liderilor P.N.L.! Cei din
umbra lui Iohannis au scos
contracandidaþii lui din cursa pentru
Cotroceni! Dragnea la puºcãrie,
Tãriceanu, la D.N.A., nu cã ar fi
vreunul mai breaz ca el! ªi totuºi
cineva i-a venit de hac! Însoþitorul
Papei din garda elveþianã i-a dat peste
mînã la propriu lui Iohannis, cînd
acesta aproape cã îl sufocase ºi
gesticula ca pe moºia lui în dreapta
Papei. A rãmas ca prostu’,
nevenindu-i sã creadã cã a încasat o
scurtã! Clipul video circulã pe
internet. A meritat-o! Toþi se dau
rotunzi pînã primesc pumnul în frezã!

Ce sã vã mai spun? Am plîns cu
sughiþuri cînd Vîlcov a plecat  de la
Guvern!  ªi n-a plecat singur, ci cu
gloata de muieri decoltate, angajate
pentru sinele sãu „politic”. Mai e
puþin ºi naivii care au votat cu useriºtii
ºi peneliºtii vor simþi în buzunar
tãierile din venituri. Aºa le trebuie! N-
au votat cu cei care le-au dat, ci cu
cei care vor sã le ia! Mai e puþin ºi
sper ca votul de la prezidenþiale sã
ne facã sã auzim cãzînd capacul de
la tomberonul prezentului peste
numele lui Iohannis! Trist, adevãrat
ºi, parcã, bãtut în cuie.

Lieferantul blatist de la Cotroceni
(a cãrui viziune asupra viitorului þãrii,
rãmîne tragicã), profitînd de sprijinul
unor torþionari fãrã scrupule, de cel
al anarhiºtilor #rezist ºi de sprijin
extern, aruncã pietrele dezbinãrii
asupra românilor, colecþionînd, însã,
toate rateurile în biografia sa
prezidenþialã,  însãilatã de psihopaþi.
Un preºedinte care a bãgat România
în beznã, a fãcut-o sã rãmînã cu mult
în urma þãrilor europene, a fãcut-o
sã-ºi priveascã în faþa drama identitãþii

naþionale ºi patriotice, complicata
dramã a unui popor eºuat în
democraþie. Acest preºedinte cu scop
turistic sau ca temã pentru tabloide,
a încãlcat de nenumãrate ori
Constituþia, a încãlcat cel puþin cinci
decizii ale Curþii Constituþionale, a
uzurpat constituþional funcþia de
preºedinte, s-a folosit de un
referendum la europarlamentare,
încãlcînd din nou Constituþia, în scop
electoral. Sã ne aºteptãm la o nouã
bombã din partea lui la alegerile
prezidenþiale, probabil, un alt
referendum pe Constituþie, deºi n-are
drept legislativ de modificare a
Constituþiei. Dacã veþi vota din nou o
namilã parfumatã, dar strãinã de noi,
veþi primi zilnic o traistã mare de
gogoºi ºi coji de salam sãsesc, veþi
munci o viaþã pe nimic, cu dreptul de
a muri cînd vor strãinii. Toatã aceastã
þesãturã al lui Iohannis este o crasã
manipulare, un ºantaj asupra alianþei
de la guvernare.

Preºedintele se joacã cu vieþile
românilor, visînd cai verzi pe pereþi,
cum cã peste ani va sta pe o bancã în
faþa propriei statui din Hermannstadt,
asemenea scriitorului Luis de
Camoes, într-o piaþã ce-i va purta
numele, dar va cãra, ca un alienat sub
braþ, sicriul funcþiei prezidenþiale. Toþi
liderii lumii ºi ai popoarelor, fie cã
vorbim de lideri politici, economici,
sociali ºi religioºi, sînt însetaþi de
putere, adulaþii ºi adulatori. Vor ca
popoarele sã-i ovaþioneze, sã li se
închine, sã le cînte imnuri, sã le cadã
la picioare, ca sã simtã pe ºira
spinãrii controlul total asupra lor!
Posibilitatea, simplã de tot, de a se
face adulaþi de mulþimi, este o altã
metodã de manipulare în direcþia
doritã de aceºtia.

Sã amintim aici ºi de spectacolul
generos al Papei Francisc. Vizitã
istoricã, spun unii! Istoricã, da, dar
cu alte dimensiuni, cu alte conotaþii,
neîmpãrtãºite mulþimii. Dacã Papei
Ioan Paul al doilea i s-a permis o
vizitã de o zi în þara noastrã, Papa
Francisc a fãcut o vizitã de trei zile,
reprezentînd protocolul unei vizite de
stat, cu caracter politico-diplomatic.
Într-o þarã majoritar ortodoxã, prea
mult festivism, prea multã cheltuialã,
prea multã serbare cîmpeneascã! „Sã

am pardon de impresie”, vorba lui
Caragiale. De ce Patriarul Bisericii
Ortodoxe Române nu are un
patriarhmobil? Pentru cã în Biserica
Ortodoxã este multã credinþã ºi iubire
ºi mai puþinã poleialã. Ehei, „þara asta
se aseamãnã cu un vast bâlci”. Unde
mai punem cã într-o þarã condusã de
zbuciumaþi mintal, de corupþi
periculoºi, începînd cu chiriaºul
suprem, torþionarii Lazãr ºi Koveºi,
cãrora nu le-a cerut nimeni certificat
medical pentru starea „mansardei”,
ºi socotealã pentru faptele penale,
care ar fi trebuit legaþi cu executare
înaintea lui Dragnea, astfel de
evenimente le vin ca o mãnuºã. Mã
rog, cînd te distrezi astfel cu poporul,
e normal sã pretinzi aclamaþii pentru
jocurile neortodoxe.

Am auzit tot felul de voci de
bezmetici, reporteri, sociologi ºi
alte specii de comentatori ca pe
stadioane, paraºutate în direct sã
prosteascã ºi mai mult poporul
decît este, cum cã, vizita Papei ar fi
fost un moment istoric. O fi fost
istoric pentru fraþii catolici pe care
îi respect! Istoric pentru þarã ar fi
momentul în care toate lichelele
amintite mai sus ºi altele pe care
nu le-am numit ar fi recompensate
cu cãtuºe ºi li s-ar confisca
bunurile dobîndite prin înºelãciuni,
inclusiv casele, oricîte or fi.

Ce putem facem noi, cei puþini, care
mai avem discernãmînt! Vorba
teologului Petre Þuþea: „Am stat 13
ani în temniþã pentru un por de idioþi”,
care a trecut de partea avocatului
diavolilor penele ºi usere, de unde
auzim deja ameninþãri de impozitãri
ºi tãieri de salarii. Practic, „Sicã
Mandolinã” nici n-a ajuns la putere
ºi ameninþã cu tãieri ºi noi impozite.
„Bravo naþiune, halal popor!” Ce mai
vor iar de la noi impostorii ãºtia? Cã
cine i-a trimis se ºtie? Impostori ce
se laudã cu scoruri nemeritate la vot,
primite de la gloata needucatã cu
elemente minime de politicã ºi
civism, gloata care trãieºte din
percepþia turistului sau spectatorului,
gloata manipulatã ºi controlatã. Cu
ce au ridicat România paraºutele
astea peneliste, aceºti fripturiºti
bogaþi, cît au fost la putere?

 continuare în pagina 16
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preºedintele l-a bãgat undeva! Acum,
cã i-a venit sînge în instalaþii, în urma
mîrºãviilor care i-au þinut, începînd
cu acel „Colectiv” ºi dãrîmarea lui
Ponta, pînã la joaca ilegalã cu
referendumul ºi cãderea în plasã a
naivilor pe care a scontat, specialistul
în lansarea de proiecte de imagine,
ajutat consecvent de anumite servicii
secrete, vine cu un aºa-zis pact pentru
România! Deºi România lucrului bine
fãcut, promisã în campania lui 2014,
existã în mintea lui, dar „lipseºte cu
desãvîrºire”. Probabil, costul unor
astfel de proiecte umflã P.I.B.-ul, aºa
cã, trãiascã Iohannis pentru cã a golit
de conþinut funcþia de preºedinte ºi
mai vrea un mandat de „globtrotter”,
sãrind ºotronul din referendum în
referendum. Prostia va îngropa ºi mai
adînc România! Regret cã românii n-
au tratat referendumul lui Iohannis
cum a tratat el cu flit ºi agresivitate
suspectã referendumul pentru familia
tradiþionalã! Regret cã mulþi sãraci cu
duhul au pus România în braþele unui
vînzãtor de þarã, fãrã sã þinã seama cã
acesta s-a ºters în dos cu demnitatea
românilor creºtini, jignindu-i public,
instigîndu-i ºi divizîndu-i. A sabotat
ºi denigrat þara fãrã ruºine în mod
repetat ºi, iatã, a dat ºi în boala
referendumurilor. Deºi gîndeºte puþin
ºi rar, acestui campion al abuzurilor
ºi încãlcãrilor i-a cãzut fisa la
 ºmecheria cã românii pot fi uºor duºi
de nas, „ºi sar din pantofi ca sã apere
þara de comuniºti, de ruºi ºi de
corupþi. Asta este un fel de diversiune
de dictator prost. Dictatorii deºtepþi
se ocupã de dezvoltarea þãrii lor, cei
proºti de distracþie ºi de orchestrarea

Iohannis a încasat o scurtã
populaþiei pe cîte o temã”, spune ºi
bine spune Cornel Nistorescu.

Acest preºedinte aporeic a fãcut
ilegal campanie unui partid ºi nu mai
poate fi preºedinte! Poate fi cel mult
un releu de manipulare, în afara
funcþiei care pretinde cã îl posedã. Sau
un antiromân posedat de aberaþii
machiavelice, care a mizat pe
divizarea românilor plecaþi la muncã
în afarã împotriva celor de acasã, a
tinerilor împotriva vîrstnicilor, a celor
din companii private împotriva celor
de la stat! O strategie parºivã a lui
Iohannis ºi a liderilor P.N.L.! Cei din
umbra lui Iohannis au scos
contracandidaþii lui din cursa pentru
Cotroceni! Dragnea la puºcãrie,
Tãriceanu, la D.N.A., nu cã ar fi
vreunul mai breaz ca el! ªi totuºi
cineva i-a venit de hac! Însoþitorul
Papei din garda elveþianã i-a dat peste
mînã la propriu lui Iohannis, cînd
acesta aproape cã îl sufocase ºi
gesticula ca pe moºia lui în dreapta
Papei. A rãmas ca prostu’,
nevenindu-i sã creadã cã a încasat o
scurtã! Clipul video circulã pe
internet. A meritat-o! Toþi se dau
rotunzi pînã primesc pumnul în frezã!

Ce sã vã mai spun? Am plîns cu
sughiþuri cînd Vîlcov a plecat  de la
Guvern!  ªi n-a plecat singur, ci cu
gloata de muieri decoltate, angajate
pentru sinele sãu „politic”. Mai e
puþin ºi naivii care au votat cu useriºtii
ºi peneliºtii vor simþi în buzunar
tãierile din venituri. Aºa le trebuie! N-
au votat cu cei care le-au dat, ci cu
cei care vor sã le ia! Mai e puþin ºi
sper ca votul de la prezidenþiale sã
ne facã sã auzim cãzînd capacul de
la tomberonul prezentului peste
numele lui Iohannis! Trist, adevãrat
ºi, parcã, bãtut în cuie.

Lieferantul blatist de la Cotroceni
(a cãrui viziune asupra viitorului þãrii,
rãmîne tragicã), profitînd de sprijinul
unor torþionari fãrã scrupule, de cel
al anarhiºtilor #rezist ºi de sprijin
extern, aruncã pietrele dezbinãrii
asupra românilor, colecþionînd, însã,
toate rateurile în biografia sa
prezidenþialã,  însãilatã de psihopaþi.
Un preºedinte care a bãgat România
în beznã, a fãcut-o sã rãmînã cu mult
în urma þãrilor europene, a fãcut-o
sã-ºi priveascã în faþa drama identitãþii

naþionale ºi patriotice, complicata
dramã a unui popor eºuat în
democraþie. Acest preºedinte cu scop
turistic sau ca temã pentru tabloide,
a încãlcat de nenumãrate ori
Constituþia, a încãlcat cel puþin cinci
decizii ale Curþii Constituþionale, a
uzurpat constituþional funcþia de
preºedinte, s-a folosit de un
referendum la europarlamentare,
încãlcînd din nou Constituþia, în scop
electoral. Sã ne aºteptãm la o nouã
bombã din partea lui la alegerile
prezidenþiale, probabil, un alt
referendum pe Constituþie, deºi n-are
drept legislativ de modificare a
Constituþiei. Dacã veþi vota din nou o
namilã parfumatã, dar strãinã de noi,
veþi primi zilnic o traistã mare de
gogoºi ºi coji de salam sãsesc, veþi
munci o viaþã pe nimic, cu dreptul de
a muri cînd vor strãinii. Toatã aceastã
þesãturã al lui Iohannis este o crasã
manipulare, un ºantaj asupra alianþei
de la guvernare.

Preºedintele se joacã cu vieþile
românilor, visînd cai verzi pe pereþi,
cum cã peste ani va sta pe o bancã în
faþa propriei statui din Hermannstadt,
asemenea scriitorului Luis de
Camoes, într-o piaþã ce-i va purta
numele, dar va cãra, ca un alienat sub
braþ, sicriul funcþiei prezidenþiale. Toþi
liderii lumii ºi ai popoarelor, fie cã
vorbim de lideri politici, economici,
sociali ºi religioºi, sînt însetaþi de
putere, adulaþii ºi adulatori. Vor ca
popoarele sã-i ovaþioneze, sã li se
închine, sã le cînte imnuri, sã le cadã
la picioare, ca sã simtã pe ºira
spinãrii controlul total asupra lor!
Posibilitatea, simplã de tot, de a se
face adulaþi de mulþimi, este o altã
metodã de manipulare în direcþia
doritã de aceºtia.

Sã amintim aici ºi de spectacolul
generos al Papei Francisc. Vizitã
istoricã, spun unii! Istoricã, da, dar
cu alte dimensiuni, cu alte conotaþii,
neîmpãrtãºite mulþimii. Dacã Papei
Ioan Paul al doilea i s-a permis o
vizitã de o zi în þara noastrã, Papa
Francisc a fãcut o vizitã de trei zile,
reprezentînd protocolul unei vizite de
stat, cu caracter politico-diplomatic.
Într-o þarã majoritar ortodoxã, prea
mult festivism, prea multã cheltuialã,
prea multã serbare cîmpeneascã! „Sã

am pardon de impresie”, vorba lui
Caragiale. De ce Patriarul Bisericii
Ortodoxe Române nu are un
patriarhmobil? Pentru cã în Biserica
Ortodoxã este multã credinþã ºi iubire
ºi mai puþinã poleialã. Ehei, „þara asta
se aseamãnã cu un vast bâlci”. Unde
mai punem cã într-o þarã condusã de
zbuciumaþi mintal, de corupþi
periculoºi, începînd cu chiriaºul
suprem, torþionarii Lazãr ºi Koveºi,
cãrora nu le-a cerut nimeni certificat
medical pentru starea „mansardei”,
ºi socotealã pentru faptele penale,
care ar fi trebuit legaþi cu executare
înaintea lui Dragnea, astfel de
evenimente le vin ca o mãnuºã. Mã
rog, cînd te distrezi astfel cu poporul,
e normal sã pretinzi aclamaþii pentru
jocurile neortodoxe.

Am auzit tot felul de voci de
bezmetici, reporteri, sociologi ºi
alte specii de comentatori ca pe
stadioane, paraºutate în direct sã
prosteascã ºi mai mult poporul
decît este, cum cã, vizita Papei ar fi
fost un moment istoric. O fi fost
istoric pentru fraþii catolici pe care
îi respect! Istoric pentru þarã ar fi
momentul în care toate lichelele
amintite mai sus ºi altele pe care
nu le-am numit ar fi recompensate
cu cãtuºe ºi li s-ar confisca
bunurile dobîndite prin înºelãciuni,
inclusiv casele, oricîte or fi.

Ce putem facem noi, cei puþini, care
mai avem discernãmînt! Vorba
teologului Petre Þuþea: „Am stat 13
ani în temniþã pentru un por de idioþi”,
care a trecut de partea avocatului
diavolilor penele ºi usere, de unde
auzim deja ameninþãri de impozitãri
ºi tãieri de salarii. Practic, „Sicã
Mandolinã” nici n-a ajuns la putere
ºi ameninþã cu tãieri ºi noi impozite.
„Bravo naþiune, halal popor!” Ce mai
vor iar de la noi impostorii ãºtia? Cã
cine i-a trimis se ºtie? Impostori ce
se laudã cu scoruri nemeritate la vot,
primite de la gloata needucatã cu
elemente minime de politicã ºi
civism, gloata care trãieºte din
percepþia turistului sau spectatorului,
gloata manipulatã ºi controlatã. Cu
ce au ridicat România paraºutele
astea peneliste, aceºti fripturiºti
bogaþi, cît au fost la putere?

 continuare în pagina 16
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Conducãtorii sunt mãsura
poporului ºi poporul are
conducãtorii pe care îi meritã. Dar
ce vinã are poporul dacã este þinut
prizonier de cãtre partidele politice,
în sensul cã sunt promovaþi
anumiþi politicieni, este promovat
lichelismul, candidaþii cu tupeu ºi
fãrã culturã politicã ºi oamenii care
calcã pe cadavre pentru scopurile
personale ºi care îºi vând þara,
dacã li se oferã ocazia.

Ce vinã are poporul dacã a
devenit prizonierul unor astfel de
conducãtori. Se vorbeºte de ani de
zile de reformarea clasei politice.
În politicã nu îºi au locul elitele.
Cãci elitele se confruntã în idei, iar
lichelele în bani ºi nu se mai poate
produce arta compromisului,
rezultat din arta negocierii pe
principii morale ºi în interes public.

România are în momentul de faþã
o clasã conducãtoare cel puþin,
dacã nu ºi politicã în totalitate,
dominate de elementele de mai sus.
Probabil cã ºefii politici ai þãrii sunt

 Haosul guvernãrii care se vrea ordonat ºi ordinea care este de fapt haos
pe treapta cea mai de jos, atunci
când vine vorba de evoluþie din
toate punctele de vedere.

În mod paradoxal, avem cei mai
slabi conducãtori din istorie, cu
toate cã în comunism am fost
conduºi de oameni cu 3-4 clase.
Cu toate acestea, nimeni nu îi poate
contesta lui Ceauºescu anumite
abilitãþi ºi chiar realizãri în materie
de politicã externã, iar la un
moment dat chiar se putea lãuda
cu relaþii privilegiate cu þãrile arabe
sau africane. Mã rog, acestea
puteau fi legende. Oricum, în
comunism specialiºtii îºi gãseau
locul în toate sectoarele de
activitate, chiar dacã munceau cot
la cot cu nepoata sau fiica sau cu
amanta nomenclaturistului. Era un
soi de cultivare a elitelor, mai ales
în domeniul tehnic.

A doua la mânã, nici nu exista
o migrare a forþei de muncã,
astfel încât specialiºtii sã poatã
sã plece, sã munceascã în alte
þãri. Astfel, elitele rãmâneau

acasã, chiar dacã erau obligate
sã se înscrie în partid.

În momentul de faþã, þara
noastrã are la conducere poate cea
mai slabã clasã politicã din ultimii
30 de ani, ca sã nu spun 100 de
ani. Este clar cã în momentul de
faþã se funcþioneazã din inerþie ºi
nu mai are nimeni idee despre
cum e cu treburile publice. Sigur
cã sunt câteva cadre generale,
legate de inflaþie ºi de deficit la
care se raporteazã orice guvern,
însã lipseºte viziunea. Lipsesc
investiþi ile care genereazã
dezvoltare. Pe vremea lui Liviu
Dragnea misiunea era „sã facem
totul pentru salvarea
Conducãtorului”. În principal acest
lucru presupunea sã dãm orice
pentru a putea modifica legile
justiþiei în favoarea ºefului de
partid. Era un partid în slujba unui
om. Chiar dacã scopul era pervertit
ºi nu avea legãturã decât indirect
cu interesul general, mãcar exista
un scop. Din disperarea lui
Dragnea de a scãpa de puºcãrie s-
au nãscut creºterile de pensii ºi de
salarii, chiar dacã anulate pe alocuri
de inflaþie ºi explozia generalizatã
a preþurilor, în special la utilitãþi,
combustibil ºi unele alimente.

Acum haosul este generalizat în
partidul aflat la guvernare care nu
are nici ºef, nici premier. Vasilica
este fãrã busolã. Nu are ºef, nu are

cine sã o mai sune. Nu se ºtie dacã
are cheiþã ºi e rãsucitã din altã
parte. Ar fi prea bunã, dacã este
unealta serviciilor. Dragnea chiar
a luat hapul când a propus-o. Cert
este cã acum e o dezordine care
se vrea ordine ºi o ordine aparentã
care ascunde în spate un haos
total. Se ºi vede acest lucru la ce
mai aprobã Guvernul. În fapt,
dacã nu va apãrea vreo schimbare
de Executiv, atunci se va merge în
felul acesta danga-langa pânã la
alegerile prezidenþiale ºi pânã la
locale ºi pânã la generale. Mãcar
dacã opoziþia ar încropi un
program de guvernare. Existã
varianta ca liberalii ºi USR sã intre
la guvernare, dar nu o pot face
fãrã UDMR ºi fãrã PRO România.

Cui îi convine sã se erodeze ºi
sã îi dea timp PSD sã se refacã în
opoziþie. Dacã o avea cu cine. PSD
nu are un lider de ºalupã acum. Nu
se ºtie nici ce vrea Ponta. Nu se
ºtie exact nici ce doreºte USR, dacã
e de stânga sau dacã e de dreapta.
Liberalii par cã sunt chitiþi sã intre
la guvernare, sã se ducã în cap ºi
sã revinã în scurt timp în opoziþie.

Lucrurile sunt foarte complicate
cu viaþa politicã acum. E o crizã de
lideri, iar liderii de acum sunt fie
slabi, fie compromiºi de cãtre
istorie ºi timpuri. Este o crizã
generalizatã de lideri politici.

 ªtefan Bãeºiu

ELIXIR
18 IUNIE, ORA 19.00, Palatul Culturii „Teodor Costescu”

 Mergeþi ºi vedeþi ELIXIR. Pentru doamna Maia, pentru Marius Bodochi,
pentru minunatul text al scriitorului francez. Pentru cã textul este de
actualitate. ªi pentru multe alte motive” (Emil Cãlinescu)
Distribuþia: MAIA MORGENSTERN; MARIUS BODOCHI
Decor: ANCA CERNEA
REGIA: MARCEL TOP
COSTUME: TEODORA BURZ
Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia Teatralã, situatã la intrarea în sala
de spectacole a Palatului Culturii ”Teodor Costescu”.
Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de: 60 lei, indiferent de locul în salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 08:30-16:00, la tel.
0733/033071 sau la email: rezervari@palatulculturiiseverin.ro.



informaþiiOBIECTIV mehedinþean 13 - 19.06.2019pag. 10

Centenarul revistei
„IZVORAªUL” (2)

 Nicuºor Marian Pele

Dupã decembrie 1928, se produce
un moment aproape revoluþionar, în
sensul cã preotul Gh. N. Dumitrescu
– Bistriþa, pe cheltuialã proprie ºi cu
mari eforturi financiare, a reuºit sã-ºi
achiziþioneze o tipografie proprie de
la Casa Graficã din Cernãuþi.

Din ianuarie 1929 ºi pânã în
decembrie 1940, revista „Izvoraºul”
a apãrut în tipografie proprie, dar ºi
mai interesant, apariþia sa a fost
posibilã cu sprijinul câtorva sãteni
ºcoliþi în arta tipograficã.

Din pãcate pentru cursul acestui
produs folcloric, la 14 decembrie
1940, preotul Gh. N. Dumitrescu –
Bistriþa a fost nevoit sã renunþe la
postul de învãþãtor, context în care s-
au înmulþit greutãþile financiare, astfel
cã revista a încetat sã mai aparã.

A fost un moment trist cu atât mai
mult cu cât, trãgând linie, s-a constatat
cã în cei 21 de ani ºi jumãtate (iunie
1919 – decembrie 1940), pe lângã
faptul cã revista a avut cea mai mare
longevitate din acea perioadã, a atras
în jurul sãu aproximativ 500 de

intelectuali colaboratori din þarã, s-au
tipãrit 220 de numere cu un total de
3.588 de titluri defalcate pe secþiuni:
folclor muzical – 1.252, folclor literar
– 862, scrieri proprii, recenzii,
însemnãri bibliografice – 78, cronici
185 ºi miscelaneea - 212.

Un alt indicator foarte important
pentru a evidenþia ceea ce a însemnat
revista „Izvoraºul” este aria sa de
difuzare. În cele peste douã decenii,
„publicaþia de la Bistriþa” a ajuns în
776 de localitãþi din România Mare din

76 de judeþe, dar a depãºit ºi graniþele
þãrii, îmbogãþind zestrea de publicaþii
a unor importante biblioteci din Statele
Unite ale Americii, Italia, Franþa, Grecia,
Bulgaria, Cehoslovacia, Canada,
Japonia etc.

De asemenea, de largã audienþã s-a
bucurat în oraºele istorice: Bucureºti,
Chiºinãu, Cluj, Iaºi, Sibiu etc.

În pofida faptului cã preotul Gh. N.
Dumitrescu – Bistriþa a reuºit sã
obþinã autorizaþia de reapariþie a
revistei (1941-1942), iar colaborãrile
ºi materialele au continuat sã
soseascã pe adresa redacþiei, tipãrirea
„Izvoraºului” nu a mai fost posibilã,
acest moment fiind bine evidenþiat de
preºedintele Academiei Române, Ion
Simionescu, care spunea în 1943:
„Greutãþile pre mari de acum au
omorât-o”.

Pentru a aduce o modestã cinstire
operei folclorice a pãrintelui Gh. N.
Dumitrescu – Bistriþa ºi a soþiei sale,
Serviciul Judeþean Mehedinþi al
Arhivelor Naþionale a organizat, în
parteneriat  cu Palatul Culturii „Teodor
Costescu” Drobeta Turnu Severin, o
expoziþie foto – documentarã intitulatã:
„CENTENARUL REVISTEI
IZVORAªUL”.

Expoziþia a fost organizatã cu
prilejul sãrbãtoririi Zilelor
Severinului, având vernisajul la data
de 3 mai a.c.

De semnalat cã autorii expoziþiei ºi-
au propus sã aducã în atenþia
publicului severinean, dar ºi a celui
interesat, reproduceri de pe coperþile
celor mai importante numere ale
revistei din perioada interbelicã,
mesaje de felicitare cu ocazia
sãrbãtoririi unor momente jubiliare
de la data apariþiei – 15 ani, 20 de
ani, semicentenar ºi chiar 70 de ani
ºi fotografii din viaþa de familie a
preotului, dar ºi interesante imagini
din interiorul tipografiei „Izvoraºului”.

O piesã foarte importantã, din
punctul nostru de vedere, este
scrisoarea prof. univ. dr. Gheorghe
Bulgãr, prin care acesta încerca
sensibilizarea factorilor politici
decizionali de a aproba retipãrirea
valoroasei publicaþii.

 În continuare, cele 11 panouri
care alcãtuiesc expoziþia, vor rãmâne
pe parcursul întregului an
calendaristic în foaierul sãlii „Virgil
Ogãºanu” din cadrul Palatului
Culturii „Teodor Costescu”.

12 - 25 iunie 12 - 25 iunie
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Un alt indicator foarte important
pentru a evidenþia ceea ce a însemnat
revista „Izvoraºul” este aria sa de
difuzare. În cele peste douã decenii,
„publicaþia de la Bistriþa” a ajuns în
776 de localitãþi din România Mare din

76 de judeþe, dar a depãºit ºi graniþele
þãrii, îmbogãþind zestrea de publicaþii
a unor importante biblioteci din Statele
Unite ale Americii, Italia, Franþa, Grecia,
Bulgaria, Cehoslovacia, Canada,
Japonia etc.

De asemenea, de largã audienþã s-a
bucurat în oraºele istorice: Bucureºti,
Chiºinãu, Cluj, Iaºi, Sibiu etc.

În pofida faptului cã preotul Gh. N.
Dumitrescu – Bistriþa a reuºit sã
obþinã autorizaþia de reapariþie a
revistei (1941-1942), iar colaborãrile
ºi materialele au continuat sã
soseascã pe adresa redacþiei, tipãrirea
„Izvoraºului” nu a mai fost posibilã,
acest moment fiind bine evidenþiat de
preºedintele Academiei Române, Ion
Simionescu, care spunea în 1943:
„Greutãþile pre mari de acum au
omorât-o”.

Pentru a aduce o modestã cinstire
operei folclorice a pãrintelui Gh. N.
Dumitrescu – Bistriþa ºi a soþiei sale,
Serviciul Judeþean Mehedinþi al
Arhivelor Naþionale a organizat, în
parteneriat  cu Palatul Culturii „Teodor
Costescu” Drobeta Turnu Severin, o
expoziþie foto – documentarã intitulatã:
„CENTENARUL REVISTEI
IZVORAªUL”.

Expoziþia a fost organizatã cu
prilejul sãrbãtoririi Zilelor
Severinului, având vernisajul la data
de 3 mai a.c.

De semnalat cã autorii expoziþiei ºi-
au propus sã aducã în atenþia
publicului severinean, dar ºi a celui
interesat, reproduceri de pe coperþile
celor mai importante numere ale
revistei din perioada interbelicã,
mesaje de felicitare cu ocazia
sãrbãtoririi unor momente jubiliare
de la data apariþiei – 15 ani, 20 de
ani, semicentenar ºi chiar 70 de ani
ºi fotografii din viaþa de familie a
preotului, dar ºi interesante imagini
din interiorul tipografiei „Izvoraºului”.

O piesã foarte importantã, din
punctul nostru de vedere, este
scrisoarea prof. univ. dr. Gheorghe
Bulgãr, prin care acesta încerca
sensibilizarea factorilor politici
decizionali de a aproba retipãrirea
valoroasei publicaþii.

 În continuare, cele 11 panouri
care alcãtuiesc expoziþia, vor rãmâne
pe parcursul întregului an
calendaristic în foaierul sãlii „Virgil
Ogãºanu” din cadrul Palatului
Culturii „Teodor Costescu”.

12 - 25 iunie 12 - 25 iunie
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Cursul euro a coborât în perioda analizatã la
valori care se mai înregistrau la jumãtatea lui ianuarie,
înainte de atingerea maximului istoric de 4,7648 lei,
atins în 21 ianuarie.

Media euro a coborât de la 4,7295 la 4,7182 lei,
dar a crescut la sfârºitul intervalului la 4,7232 lei,
într-o ºedinþã în care transferuruile s-au efectuat în
culoarul 4,718 – 4,726 lei.

Tot mai multe voci atenþioneazã asupra presiunilor
depreciative cu care se poate confrunta moneda naþionalã.

În ultimul raport asupra stabilitãþii financiare
publicat de BNR se aratã cã „riscurile la adresa
acesteia sunt în creºtere, în contextul unor evoluþii
economice ºi financiare internaþionale marcate de
incertitudine ridicatã, coroborate cu resurgenþa pe
plan intern a riscului privind cadrul legislativ incert
ºi impredictibil în domeniul financiar-bancar”

La sfârºitul sãptãmânii  trecute, un raport al
delegaþiei  FMI în România, arãta cã avansul
economic, bazat pe consum, a crescut veniturile
românilor, dar dezechilibrele macroeconomice s-au
adâncit, o schimbare de strategie a devenit necesarã,
iar deficitul de cont curent ar putea depãºi 5% din
PIB în acest an, în contextul unei creºteri economice
de circa 4%. Fãrã o schimbare a politici lor
guvernamentale, procesul de convergenþã ar putea
suferi ºi ar afecta veniturile reale ale pensionarilor
ºi persoanelor sãrace, avertizeazã FMI.

Cea mai consistentã scãdere a suferit-o dolarul, a
cãrui medie a alunecat de la 4,1937 la 4,1724 lei, la
finalul intervalului, când cotaþiile din piaþã au fluctuat

Euro dã semne de creºtere
Sâmbãtã, 15 Iunie 2019,  la ora

11,00  va avea loc slujba creºtin-ortodoxã
pentru pomenirea celor adormiþi de –
Moºii de varã -pe
dealul lui Sân Petru
din Gura-Vãii.
   Plecarea va fi de la
intrarea în  parcarea
M u z e u l u i
Hidrocentralei Porþile
de Fier I (Gura-Vãii) ,
Km 350+200m, la orele 9,45.
   Traseul va fi de 45 de minute, de
dificultate sub medie, de aproape 2000
de metri lungime.
       Veþi avea parte ºi de un eveniment

de neuitat încadrat de peisaje minunate
asupra Dunãrii de la 303 metri altitudine.

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

ªtefan Rãchitan,
Organizator, telefon: 0741174477

CHEMARE!!!
între 4,164 ºi 4,176 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele internaþionale
în culoarul 1,116 – 1,123 franci/euro, iar media ei a
scãzut de la 4,2279 la 4,2076 lei.

Scãderea unciei  de aur la 1.322 dolari  ºi
deprecierea monedei americane au produs la sfârºitul
perioadei o diminuare a preþului gramului de aur de
la 178,2726 la 177,4099 lei.

Valoarea Indicelui de Referinþã pentru Creditele acordate
Consumatorilor (IRRC), a fost stabilitã de BNR la 2,36%,
pe baza cotaþiilor din ultimul trimestru din 2018.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a încheiat
intervalul la 3,24%, iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, la 3,37%.

Indicele ROBOR la nouã luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele atrase de cãtre bãncile comerciale
de la alte bãnci, s-a oprit la 3,49%, iar cel la 12 luni la 3,54%.

Perechea euro/dolar a crescut de la 1,1251, la începutul
perioadei, pânã la 1,1384 dolari, la sfârºitul ei.

Deprecierea dolarului se datoreazã, în principal,
rãzboiului vamal dintre SUA ºi China, respectiv celui dintre
SUA ºi Mexic, la care s-a adãugat reducerea semnificativã
a numãrului de noi locuri de muncã în Statele Unite. Luna
trecutã au fost create 75.000 noi slujbe, în timp ce analiºtii
anticipau un numãr de cel puþin 180.000.

La sfârºitul perioadei, media bitcoin de pe
platformele specializate era de circa 7.965 dolari,
cotaþiile fluctuând între 7.790 ºi 7.980 dolari.

Analiza cuprinde perioada 5 – 11 iunie.
 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

În prima parte a sãptãmânii sunt posibile
multe discuþii parteneriale, atât în plan personal
cu partenerul de viaþã, cât ºi în plan profesional
cu partenerii de afaceri sau colaboratorii. Fii
prudent, deoarece existã riscul sã vorbeºti prea
mult, sã-þi divulgi intenþiile ºi sã emiþi judecãþi
eronate. Vor interveni ºi aspecte financiare
comune cu alþii, de genul achitarea unor datorii,
rezolvãri  legate de moºteniri sau partaje,
dialoguri cu instituþii financiare. Însã cel mai
important este faptul cã îþi vei revizui filozofia
de viaþã în mod radical ºi definitiv. Dialogurile
cu persoane erudite, cãlãtoriile ºi studiile ample
te vor ajuta foarte mult în acest sens.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Energia sãptãmânii predispune la multã forfotã
la serviciu, dar ºi acasã în plan personal vei fi
nevoit sã rezolvi multe ºi  mãrunte. Alege
prioritãþile ºi dozeazã-þi eforturile, pentru cã
existã un risc mare de a-þi risipi energia în
activitãþi inutile. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi
s-ar putea crea contexte favorabile de a discuta
cu specialiºti în sãnãtate sau de a face niscai
analize. Relaþiile parteneriale sunt active, iar
dialogurile frecvente pe teme diverse. Uniunea,
cãsãtoria, separea, divorþul, asocierea toate sunt
posibile ºi foarte uºor le poþi recunoaºte în
funcþie de contextul în care te afli. Noutãþi
financiare comune cu alþii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este bine sã te apropii sincer de persoana iubitã
ºi de copiii tãi sau ai altora. Interacþiunea cu cei
dragi ºi cu persoanele tinere îþi aduce un aport
substanþial de energie ºi informaþie, aspecte de
care ai mare nevoie în aceastã perioadã. Fii alãturi
de ceilalþi, susþine-le ideile, respectã-le deciziile
ºi iubeºte-i necondiþionat. Ceea ce emiþi tu spre
ei se va întoarec la tine înzecit. La serviciu va fi
mult de lucru, dialoguri ºi activitãþi care presupun
efort mental destul de mare. Prudenþã ºi
discernãmânt! Unii te vor provoca doar aºa de
amorul artei. În plan pertanerial se deschide o
nouã etapã. Oferte de colaborare, o cerere în
cãsãtorie sau un divorþ iremediabil.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile cu membrii familiei ºi activitãþile
gospodãreºti se evidenþiazã mult în prima parte
a sãptãmânii. Poþi cãdea la pace cu membrii
familiei pe orice temã legatã de bunuri
patrimoniale sau de îmbunãtãþiri ale condiþiilor
din spaþiul locativ. De asemenea, te poþi gândi
la a te muta, a vinde sau cumpãra ceva valoros
pentru casã. Sãnãtatea este vulnerabilã, de
aceea evitã eforturile mari ºi dialogurile care te
solicitã mental prea mult. De evitat, pe cât
posibil, consultaþiile, analizele medicale ºi
interveþiile chirurgicale în perioada 15 – 16
iunie, deoarece sunt posibile erori. Noutãþi la
locul de muncã, o nouã etapã profesionalã,
responsabilitãþi de anvergurã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Persoanale din anturajul apropiat te
solicitã mult, fie pentru a le oferi sfaturi, fie
pentru a tãifãsui cu tine pe teme de larg interes.
De asemenea, vei fi nevoit sã cãlãtoreºti pe
distanþe scurte pentru a rezolva chestiuni
personale ºi profesionale. Evitã discuþi ile
contradictorii ºi graba! Acasã ar fi bine sã te
implici în activitãþi domestice alãturi de membrii
familiei.  Ziua de 15 iunie îþi poate aduce
rãsturnãri de situaþie, fie în plan familial, fie în
plan profesional. Fii alãturi de cei dragi ºi ajutã-
i necondiþionat! Relaþiile sentimentale vor începe
o nouã etapã, fie cã te apropii ºi te îndrãgosteºti
de cineva abia cunoscut, fie cã se revigoreazã
cumva o relaþie veche.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Accentul sãptãmânii  va f i pe segmentul
financiar, în mod special pe cheltuielile necesare
în segmentul socio-profesional. Pe de o parte,
este posibil sã primeºti drepturile salariale de
la serviciu, sã afli informaþii referitoare la
schimbarea condiþiilor de muncã, dar ºi aspecte
legate de conflictele mocnite. Se recomandã
prudenþã, întrucât vei fi nevoit sã acorzi atenþie
ºi energie în segmentul familial. Acasã, în familie
se contureazã o nouã etapã. Poate fi vorba
despre începerea unor reparaþii de anvergurã,
despre vânzarea ºi achiziþionarea de bunuri
patrimoniale sau despre reconfigurarea relaþiilor
cu membrii familei ºi cu neamurile.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa
ta începând cu aceastã sãptãmânã. Este bine sã
îþi selectezi prioritãþile ºi sã eviþi a te împrãºtia în
prea multe activitãþi. Financiar sunt momente
bune, în sensul cã primeºti bani, salariul sau
bonusuri dinspre locul de muncã. Însã apar ºi
cheltuieli majore pe cele de trebuinþã traiului
cotidian. Însã, cele mai remarcante evenimente
se petrec în segmentul relaþiilor cu anturajul
apropiat. Se recomandã prudenþã, deoarece
unele relaþii se pot finaliza în mod zgomotos. De
asemenea, vor intra în discuþie ºi cãlãtoriile pe
distanþe scurte sau studiile profesionale.
Informaþii preþioase pe toate planurile!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În urma discuþiilor cu un prieten sau cu o
persoanã de încredere din segmentul
profesional, în tihnã ºi în tainã vei lua decizii
majore pentru mersul lucrurilor în viaþa ta de
acum înainte. Îþi sunt favorizate meditaþiile
interioare, detaºarea de cotidian ºi aflarea unor
informaþii secrete despre relaþiile în care eºti
implicat. Totuºi, ar fi bine sã te gândeºti ceva
mai mult la cele aflate ºi petrecute. Tendinþa de
a te grãbi ºi a judeca superficial lucrurile este
accentuatã ºi pãguboasã. A doua parte a
sãptãmânii  evidenþiazã segmentul banilor
obþinuþi la un loc de muncã. Se deschide o nouã
etapã de câºtig, care îþi va duce venituri
substanþiale pe termen lung.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã importantã, întrucât se aºterne
în calea ta o nouã etapã de viaþã ºi activitate. Ai
ºanse deosebite ºi unice de a-þi trasa planuri
îndrãzneþe de viitor, în care sã-þi propui activitãþi
de anvergurã, dar mai ales reformularea
personalitãþii tale din temelii. Lasã mãrunþiºurile
vieþii cotidiene deoparte ºi gândeºte-te numai
la ceea ce îþi doreºti cu adevãrat ºi la ceea ce
mai meritã sã pãstrezi în viaþa ta de acum încolo.
Chiar dacã eºti greu de observat în peisajul
cotidian, pentru cã tendinþa la izolare încã
persistã, farmecul care te învãluie va fi remarcat
de cei dragi. Rezervã momente pentru odihnã ºi
plimbãri în aer liber.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte profesionale,
cu reuniuni oficiale cu ºefi sau cu persoane
influente în mediul în care lucrezi. Dialogurile
vor fi fructuoase ºi vor avea efecte pe termen
lung. Totul este sã ai rãbdare sã asculþi ce spun
ceilalþi ºi sã eviþi graba în decizii ºi gesturi. Eºti
bine susþinut de cãtre prieteni ºi  de cãtre
admiratori, dar cumva existã invidii pe care le
vei simþi foarte clar. Cele mai bune discuþii se
vor purta în tainã, departe de ochii ºi urechile
lumii. Ai nevoie de mult liniºte, detaºare de
cotidian ºi de a-þi stabili alte prioritãþi. Prudenþã
în privinþa sãnãtãþii ºi la duºmanii ascunºi!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Cu siguranþã în aceastã sãptãmânã îþi vei
reformula multe concepþii despre viaþã. Tendinþa
de a aborda alte filozofii, de a urma modele de
viaþã ale unor oameni valorofi este mare ºi uºor
de satisfãcut. Totuºi ar fi bine sã-þi selectezi
atent informaþiile ºi sã le discerni pe îndelete.
Vor intra în discuþie planurile de cãlãtorii
îndepãrtate ºi cele privitoare la îmbogãþirea
bagajului educaþional. Foarte evidente vor fi ºi
relaþiile oficiale cu ºefii, dezbaterile publice la
locul de muncã ºi obþinerea unor merite
profesionale. Este rost de a obþine o funcþie de
conducere sau responsabilitãþi deosebite pe
termen lung. Se contureazã o etapã nou în
relaþiile cu prietenii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã cu accent pe segmentul banilor
ºi bunurilor administrate ºi folosite împreunã
cu alþii, mai ales în segmentul profesional.
Discuþii privitoare la colaborãri, cãutarea unor
soloþii viabile de a obþine venituri suplimentare,
dar ºi cheltuiel i pe taxe, facturi , servicii
personale. Existã ºi varianta sã primeºti niscai
bonursuri dinspre locul de muncã sau mãcar
promisiuni ferme în acest sens. În relaþiile cu
ºefii se contureazã o etapã nouã, putând fi vorba
despre schimbarea unora, revigorarea unor
relaþii vechi sau obþinerea unei funcþii  de
conducere. Oricum eºti bine vãzut de cãtre
ceilalþi, iar socializarea este la ordinea zilelor.

Autor: AstroCafe.ro

 (13 - 19 iunie 2019)
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176 364 ºi  0741228521

Anunþ public privind decizia etapei de
încadrare – titular UDREA CEZAR
Udrea Cezar anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei

de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul „Extindere reþea de apã ºi 3 branºamente”
propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Walter
Mãrãcineanu, tarlaua 3, parcela 2, judeþul Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
judeþul Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane
nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 ºi vineri între orele
8:00 – 14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://
apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a autoritãþii competente pentru protecþia mediului.

Programul manifestãrilor ”HYPERION”
de comemorare a poetului

Mihai Eminescu: 12-14 iunie 2019
Joi, 13 iunie 2019, ora 11, Palatul Culturii ,,Teodor Costescu”
- Minispectacol Corul Kinonia al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.
- Alocuþiuni: europarlamentar Maria Grapini, deputat Alina Teiº, prefect
Nicolae Drãghiea, IPS Nicodim, preºedinte Aladin Georgescu, primar
Marius Screciu, directori: Emilia Mihãilescu, Sorin Vidan.
- Comunicãri: Paul Aretzu, Ioan Baba, Mihai Firicã, Daniela Tutunaru,
Emanuela Buºoi, Marius Arbãnaº, Florian Copcea.
- Periplu poetic
- Lansãri reviste: Lumina (Serbia), Vorba Noastra ºi Hyperion.
- Lansãri carte.
- Decernarea premiilor ,,Hyperion” (unor poeþi români din România ºi
Serbia, unor personalitãþi care sprijinã cultura mehedinþeanã, CN ,,Traian”.

Vineri, 14 iunie 2019, ora 11, Colegiul Naþional ,,Traian”
-Depunerea unei jerbe de flori la statuia lui Mihai Eminescu.
ORGANIZATORII

În perioada 07 - 09.06.2019
în ZVORNIK din Bosnia Herþegovina
s-a desfãºurat Campionatul Balcanic
pentru juniori, U21, individual,
masculin ºi feminin, la care au
participat 7 þãri din spaþiul balcanic:
ROU, BIH, ALB, MAK, TUR, BUL, GRE.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
avut trei sportive calificate pentru
aceasta competiþie ºi s-au clasat
dupã cum urmeazã:
Loc II - VLADU ANA MARIA -48 kg
- IOVIÞA ROBERTA -52 kg
Loc VII - BORTOª ANDREEA -57 kg

Campionatul Balcanic pentru juniori
U21, individual, masculin ºi feminin

   Echipa României s-a clasat pe
prima treaptã a podiumului în
clasamentul pe naþiuni demonstrând
încã o datã cã avem o generaþie de
juniori valorosi.
   Urmeazã pregãtirea pe ultima sutã
de metri pentru Campionatul
European de cadeþi de la sfârºitul
lunii iunie la Varºovia, Polonia,
unde CSM Drobeta Turnu Severin
va avea 3 sportivi ce vor face parte
din delegaþia României.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

ANUNÞ
PRIMÃRIA CORCOVA, cu sediul în localitatea Corcova, str.

Principalã, judeþul Mehedinþi organizeazã concurs, conform Legii nr.
188/1999, de promovare în grad profesional imediat superior pentru
funcþia publicã de execuþie de referent, clasa III, grad superior în cadrul
Serviciului Financiar- contabil ºi Indemnizaþii;
   Concursul se va desfãºura astfel:
- proba scrisã în data de 15.07.2019, ora 10.00,
- proba de interviu în data de 17.07.2019, ora 10.00.
   Relaþii suplimentare la sediul unitãþii sau telefon nr. 0252/383464.

PRIMAR, Ing. DURAC ADAM
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CS Strehaia, campioana
judeþului Mehedinþi,  va întâlni
reprezentanta Gorjului, CS Gilortul
Târgu Cãrbuneºti, în  “barajul” pentru
promovarea în Liga a III-a. Manºa-tur
va avea loc sâmbãtã, cu începere de
la ora 18:00, pe Stadionul Orãºenesc,
din Strehaia, returul fiind programat
pe 22 iunie, la Târgu Cãrbuneºti.
   Tot CS Gilortul a fost campioana
Gorjului ºi la ultima confruntare dintre
cele douã judeþe limitrofe. Se întâmpla
în vara anului 2014, iar câºtig de cauzã
au avut mehedinþenii de la Minerul
Valea Copcii, care s-au impus, cu scorul
de 2-0, dupã prelungiri, pe Stadionul
“1 Mai” din Slatina. A fost ultima datã
când promovarea în Liga a III-a s-a
decis într-o singurã manºã, pe teren
neutru, dar ºi ultima datã când o echipã
de la Mehedinþi a izbutit sã acceadã în
eºalonul naþional. De la introducerea
actualului sistem de promovare, care
se joacã, din 2015, tur-retur,
campioanele de la Mehedinþi au clacat,
rând pe rând. A fost ºi cazul echipei din
Strehaia, în urmã cu 2 ani, aceasta fiind
învinsã, în ambele manºe, de campioana
judeþului Teleorman, Voinþa Sãelele,
care s-a impus, cu scorul general, de
12-2! Dupã promovarea în Liga a III-a,
echipa din Sãelele ºi-a schimbat
denumirea în Voinþa Turnu Mãgurele,
iar, vara trecutã, a devenit Turris Oltul
Turnu Mãgurele, denumire sub care a
promovat, la finele acestui sezon, în
eºalonul secund. “Barajul nu se mai
anunþã la fel de dezechilibrat ca în 2017,
când am întâlnit o echipã peste nivelul
nostru, drept dovadã cã a ajuns între
timp în Liga a II-a. Acum, ºansele sunt
oarecum egale”, a spus antrenorul

Gilortul, în calea echipei din
Strehaia spre Liga a III-a

Penultima etapã din
Liga a V-a a adus o nouã
victorie categoricã pentru

noua campioanã a ultimului
eºalon fotbalistic din

Mehedinþi,  Inter Crãguieºti,
care a dispus cu
scorul de 8-1 de

ASG Hinova.
Surpriza rundei s-a

produs la Bistriþa,
unde ªtiinþa Broºteni

a fost învinsã cu
scorul de 5-4 ºi a

pierdut locul al
doilea al

clasamentului. De
victoria echipei

Avântul Bistriþa a
profitat Viitorul

Floreºti, invingãtoare
cu 4-2 la Opriºor,

rezultat prin care a
depãºit ªtiinþa

Brosteni în ierarhie.
În ultima etapã,
Viitorul Floreºti

întâlneºte, pe teren
propriu, Avântul

Bistriþa, iar ªtiinþa

Campioana judeþului Mehedinþi la Juniori U19, AS Decebal
Eºelniþa, a fost repartizatã în seria a III-a zonalã, care va avea loc la
Piteºti, la sfârºitul acestei sãptãmâni. Astfel, elevii antrenaþi de
profesorul Zoran Ianculovici vor juca, în grupa B, alãturi de Dunãrea
Giurgiu (sâmbãtã, ora 16:00) ºi Cozia Cãlimãneºti (duminicã, ora
16:00). Din grupa A fac parte Sporting Piteºti, Luceafãrul Craiova
ºi Jiul Rovinari. Învingãtoarele celor douã grupe vor disputa ulterior
finala seriei a III-a zonale, care va decide echipa calificatã la
turneul final al competiþiei.

Eºelniþa îºi joacã la Piteºti calificarea

Liga a V-a, etapa a XXI-a
Inter Crãguieºti - ASG Hinova 8-1
Dunãrea Hinova - Real Vânãtori 1-0
Voinþa Opriºor - Viitorul Floreºti 2-4
Avântul Bistriþa - ªtiinþa Brosteni 5-4
Voinþa Vrata - Unirea Gârla Mare 5-1
Coºuºtea Cãzãneºti - AS Dârvari 5-1
Clasament
1. Crãguieºti 21   17 2   2 87-37 53
2. Floreºti 21   12 5   4 58-35 41
3. Broºteni 21   12 3   6 59-40 39
4. D. Hinova 21   9 3   9 54-49 30
5. Vânãtori 21   9 3   9 64-68 30
6. Gârla Mare 21   9 1   11 53-52 28
7. Bistriþa 21   8 3   10 50-49 27
8. Cãzãneºti 21   7 5   9 45-49 26
9. Vrata 21   8 0   13 46-61 24
10. ASG Hinova 21   7 3   11   48-84 24
11. Opriºor 21   6 4   11 41-60 22
12. Dârvari 21   6 0   15 56-77 18
Etapa viitoare (ultima)
Unirea Gârla Mare - Voinþa Opriºor
AS Dârvari - Dunãrea Hinova
Real Vânãtori - Voinþa Vrata
ASG Hinova - Coºuºtea Cãzãneºti
Viitorul Floreºti - Avântul Bistriþa
ªtiinþa Broºteni - Inter Crãguieºti

Floreºti urcã pe locul secund

 M. O.

Broºteni are ca adversar Inter
Crãguieºti. Ambele meciuri
care vor decide configuraþia

finalã  a podiumului sunt
programate duminicã, de la

ora 18:00.

echipei din Strehaia, Mircea Danciu.
   Dacã Strehaia se aflã la cea de-a doua
tentativã de promovare, echipa din Târgu
Cãrbuneºti e la cea de-a patra încercare
din ultimii 6 ani.  Dupã eºecul cu Minerul
Valea Copcii, din 2014, CS Gilortul a
ieºit campioanã judeþeanã ºi în urmãtorii
2 ani, mergând astfel din nou la baraj,
de unde a fost de fiecare datã eliminatã.
Dacã în 2015, advesara gorjenilor de la
Târgu Cãrbuneºti a fost CNS Cetate
Deva, care s-a impus cu scorul general
de 11-3,  în 2016, AFC Hermannstadt a
câºtigat cu 1-0 la Sibiu ºi cu 5-1 în
deplasarea de la Gilortul. Anul trecut,
campioana de la Gorj, Petrolul
Bustuchin a fost surclasatã  de
reprezentanta Aradului, CS Criºul
Chiºineu-Criº. Singura promovare a
Gorjului, din ultimii 6 ani, s-a consemnat
în 2017, când ACS Internaþional Bãleºti
a trecut de ACS Tractorul Cetate, din
Dolj, cu scorul general de 5-2.
Echipa lui Danciu a realizat eventul

   Dupã ce ºi-a adjudecat titlul de
campioanã judeþeanã, pentru a doua
oarã în ultimii 3 ani, CS Strehaia a
câºtigat în acest sezon ºi Cupa
României - faza judeþeanã Mehedinþi.
În finala competiþiei, desfãºuratã pe
Stadionul Municipal din Drobeta Turnu
Severin, echipa antrenatã de Mircea
Danciu a dispus cu 1-0 de Recolta
Dãnceu, prin golul izbutit de Costel
Pontu, în minutul 44, din penalty. A fost
o reeditare a finalei din 2017, când
trofeul a fost adjudecat de Recolta
Dãnceu, care s-a impus la vremea
respectivã cu scorul de 2-0. În urma
succesului repurtat acum, CS Strehaia
va juca, în august 2019, în primul tur al
Cupei României - faza naþionalã.  M. O.

 M. O.
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Mã nepoate, sã modernizeazã
gara din Orºova înaintea oraºului. Pã
da, aºa promisãrã mai marii di al
Transporturi, cã trec la reabilitarea
haltelor actuale, cã asta e situaþia, cam
aºa aratã ºi iasã neºte gãri de toatã
frumuºaþa. Ca Eurogara din Severin.
Aºa cã sã vezi ce mai pleacã Tanþa lu
Pecingine ºi cu Veta la Mãnãstire, cu
trinu, îºi mai trag sufletu în gara
frumoasã ºi apoi mai fac ºi un
popas pe falezã.

  Frumos, ce mai. Bine, dupã aia
sã trezirã din vis ºi îºi adusãrã aminte
cã ultima oarã când au fost cu trinu’
la Orºova le era fricã sã coboare din
garã, cã treceau ºobolanii printre
ºinele de cale feratã.

Pânã când e gara modernizatã la
Orºova, poate mai stãvilim apele care
îºi fac loc prin judeþ, când vin ploile
ºi inundã gospodãriile. ªi iau la vale

 nea Mãrin

Sucã ºi gara micã di la Orºova, ciorapii lu nea Sibinescu, elevii fãrã corn ºi lapte ºi
oraºu’ fãrã bibliotecã

toatã agoniseala oamenilor.
Adicã pe lângã asfalt, sã
facem ºi scurgerile
funcþionale, ºanþurile ºi
canalizãrile, cã altfel ne
facem cã facem treabã.

  Da, în poze aratã bine
ºoselele Mehedinþiului, zici
cã mai lipseºte câte un
Ferrari, cã Teslla avem, în
rest e asfaltu’ ca la
Maranello.

Bine, poate între timp îºi
ia nea Sibinescu unul, cã
probabel strânge la ciorap de zic
unii dintre angajaþii ‘mnealui, ori ai
familiei, cã nu prea îºi primesc
salariile pe munca prestatã.

Mã fraþilor, auzi tãrãºenie, cicã din
cei 22.000 de elevi din ºcolile
mehedinþene, care ar fi trebuit sã
beneficieze de corn, lapte,  fructe...,

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

Aþi uitat cã tot ei v-au tãiat pensiile ºi salariile. Poate
poporul votant de cãlãi se va învãþa minte cã duºmanul
nu doarme niciodatã! Apropo, cum or fi ieºit atîtea voturi
pro-UDMR, la europarlamentare, în localitãþile fãrã etnici
maghiari? Mare „enigmã”! Trãiascã S.T.S.!

Cã Iohannis este un dezastru a dovedit-o realitatea, aºa
cã sfatul cel bun ar fi sã scãpãm de dezastru cu ajutorul
ºtampilei! Fãrã creier, orice lider este un pericol public ºi
un blestem pentru naþiune! Adicã, îi dai poporului înapoi
grosul de bani tãiat de Bãsescu ºi Boc din pensii ºi salarii
ºi ceva procent pe deasupra, pui pe picioare, cît de cît,
sistemul social ºi economic, iar turma dã votul tãietorilor
peneliºti, ºi useriºtilor lui Cioloº, cel care a introdus în þarã
experimentul otrãvitor ºi mortal, Codex Alimentarius.

Ei, bine, actuala guvernare, cu bunele ºi relele ei, a
înfãptuit niºte reforme benefice. Cu toate cã i-a mai cãzut
cîte o grindã,  i s-au mai crãpat pereþii, a mers înainte pe
programul de guvernare ºi sperãm cã pensiile ºi salariile
românilor nu vor avea de suferit, iar F.M.I.-ul îºi va înghiþi
indicaþiile ºi recomandãrile forþat. ªtiþi povestea cu

Iohannis a încasat o scurtã

adicã de o alimentaþie sãnãtoasã,
doar 400 au primit hrana
guvernamentalã. Ceilalþi, Nu...,
pentru cã directorii de ºcoli nu au
cerut. Adicã nu au întocmit proiecte,
nu au cerut fonduri.  Incredibil, nu?!
Acuma, unii spun cã singura ºcoalã
solicitantã a fost cea de lângã

Castelul Artelor, din municipiul
reºedinþã de judeþ.  Directorii care
nu au cerut corn, lapte sau fructe
pentru elevi, s-or fi gândit sã facã
economii la bugetul local?

ªi apropo de ºcoli ºi de
învãþãturã, Orºova se pare cã e oraºul
municipiu care nu are Bibliotecã. Cei
mai mulþi îºi amintesc cã a existat
un fond de carte, dar i s-a chierdut
urma pe apa nepãsãrii ce strãbate
oraºul di la Dunãre. Ori poate cãrþile
au fost aruncate precum flacãra
democraþiei, vã mai amintiþi,  nu!?

  Sache a lu Zãpãcitu a încercat sã
afle ce ºi cum, di la edilul oraºului,
nea primarul Stoica Marius Simion,
da nu a reuºit. Sã pare ca nea
primarele ieste ocupat cu alte...
lecturi. Da, nãrodu de Sucã s-a
angajat cã-i dã o mâna de ajutor lu
Sache, cã pretenu’ la nevoie sã
cunoaºte. O mânã de ajutor vrea sã
dea ºi tanti Firu, directoarea
interimarã di la Biblioteca Judeþeanã.
Da mai repejor, pãnã nu apare vreo
modificare a... schimbãrii.

Aºa cã pãnã sã mai schimbã
lucrurile, hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
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furnicuþa care duce în spinare un grãunte. Alunecã de
mii de ori, îi scapã grãuntele, dar nu renunþã. ªi încercãrile
ei nu sînt în van. Pînã la urmã, manipulaþii vor vedea în
buzunar cã doar guvernarea aceasta a ridicat mingea la
fileul nivelului de trai.

Între perfectul simplu ºi simplul din imperfect, ce sã
înþeleg? Cã dacã deportezi corupþii amintiþi mai sus, undeva
în deºert, tot vor face bani ºi vor înflori corupþia vînzînd
nisip. Nu mai poþi scoate petele penale din CV-ul acestor
corupþi ºi trãdãtori nici la „Nufãrul”. Koveºi, Iohannis, Lazãr,
Coldea Bãsescu, alias Petrov, nume securist de cod, n-ar
fi greºit sã amintim pe Tãriceanu ºi Mihai Rãzvan
Ungureanu pentru „cooperarea” cu ungurii, mãcar pentru
aparentã imparþialitate, chiar pe Constantinescu ºi Petre
Roman pentru trãdare de þarã (Tratatul cu Ucraina din 1997)
ºi alte lichele de talie se aflã în situaþie croitorului care nu-
ºi mai poate cîrpi hainele ºi umblã cu nãdragii rupþi în fund
prin bîlciul creat chiar de ei.


