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Au început lucrãrile de modernizare a
Drumului Judeþean 606A, între

localitãþile Dumbrava ºi Albuleºti.
Investiþia a fost pusã pe lista de prioritãþi

de anul acesta de cãtre preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
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Editorial  de Sorin Vidan

Cred cã nu a fost rundã de
alegeri, cu excepþia celor locale, în care
sã nu fie scandal pe tema votului din
strãinãtate. ªi acum, la
europarlamentare au fost scandal,
acuzaþii, nemulþumiri. Tot timpul au
fost probleme. Tot timpul ecranele
televizoarelor erau inflamate de
imaginile românilor ce aºteptau cu
orele la cozi ºi nu mai apucau sã-
ºi exprime votul, ceea ce nu era
nici corect, nici normal.
   Ani de zile le-au trebuit unora – celor
din legislativ - sã priceapã gravitatea
situaþiei ºi sã facã ceva în sensul acesta.
De aceea e foarte ok faptul cã, în sfârºit,
deputaþii au votat un proiect de lege prin
care votul în Diaspora pentru alegerile
prezidentiale va fi extins la trei zile ºi
pânã la ora 24:00, dacã mai existã
cetãþeni într-o secþie de votare. Cumva,
deºi cu siguranþã nu e o reglementare
perfectã, situaþia are acum ºanse sã
devinã mai bunã pentru cei de afarã,
sub aspectul posibilitãþii de a-ºi
exercita dreptul de vot.
   Pentru românii din diaspora dreptul
de a vota are, prin natura lucrurilor, o
dimensiune care pentru noi cei rãmaºi
acasã nu e accesibilã. Nu e doar o
reacþie sentimentalã, de oameni nevoiþi
sã-ºi câºtige pâinea pe meleaguri
strãine ºi care resimt, natural, dor de
þarã, dor de familie ºi prieteni. E ºi forma
directã prin care cei aflaþi afarã pot, ºi
resimt aceastã încãrcãturã ºi tensiune,
sã schimbe ceva, prin gestul lor, în þara

Votul celor de afarã
pe care au lãsat-o, vremelnic, în
urmã. Un vot schimbã guvernul,
schimbã preºedintele þãrii, dã o
ºansã unui nou început sau mãcar
iluzia necesarã a schimbãrii.
   Pentru cei de afarã votul are o
încãrcãturã aparte, uºor de intuit.
Tocmai de aceea e absolut regretabil
cã ani de zile toate reproºurile ºi
protestele lor vizavi de secþiile de vot
din strãinãtate nu ºi-au gãsit o
rezolvare normalã. Votul prin
corespondenþã a rãmas la stadiul de
vis, deºi era o soluþie idealã pentru toþi.
   Legea de care vorbeam la început va
ajunge la preºedintele României pentru
promulgare, ºi cred cã va fi promulgatã.
O variantã mai bunã nici nu avem. Iar
Johannis va fi principalul beneficiar al
acestei legi, odatã ce este deja înscris
în cursa pentru un nou mandat. Toþi
analiºtii înclinã sã considere cã votul
din diaspora e unul favorabil dreptei,
schimbãrii, un vot anti-PSD, unde PSD
e asociat puterii, guvernãrii. Nu cred
cã neapãrat votul celor de afarã e anti-
PSD cât mai ales e anti-stagnare, anti-
sistem; un vot care condamnã o putere
ºi un sistem politic incapabil sã
construiascã o Românie prosperã, o
Românie în care sã te întorci fãrã teamã
ºi fãrã grija zilei de mâine.
   Din pãcate pentru noi, cei care
pleacã sau deja sunt plecaþi sunt în
marea lor majoritate oameni tineri.
România de azi e una pãrãsitã de
tineri, abandonatã, cãci pur ºi simplu
mulþi nu-ºi gãsesc în þara lor locul,
un nivel de venituri mãcar pe aproape
cât cel din afarã.Preferã sã munceascã
din greu, afarã, ºi chiar greu, ani ºi ani.
Chiar îmi spuneau niºte prieteni, tineri,
cât de prost sunt plãtiþi ºi trataþi faþã
muncitorii þãrii respective, dar nu au
încotro, nu au de ales.
   Atunci e firesc sã aibe mãcar
posibilitatea de a-ºi putea exprima
votul într-un mod decent ºi sigur.
Mãcar atât.

Acest proiect a fost iniþiat
pentru a reglementa modul de
exercitare a dreptului de #vot al
cetãþenilor români din #diaspora ºi a
fost elaborat în urma dezbaterilor din
Comisia specialã comunã a Camerei
Deputaþilor ºi Senatului pentru
elaborarea, modificarea ºi
completarea propunerilor legislative
în materie electoralã, comisie din care
au fãcut parte deputaþi ºi senatori ai
tuturor partidelor reprezentate în
Parlamentul României.

Modificãrile vin în întâmpinarea
nevoilor cetãþenilor români din
diaspora.

Noile prevederi introduc
posibilitatea ca alegãtorii din
diaspora sã voteze pe parcursul a
trei zile, începând de vineri de la
ora 12:00, posibilitatea de a vota
la alegerile parlamentare ºi
prezidenþiale prin corespondenþã cu
înregistrarea prin înscrierea într-un
formular online, organizarea
secþiilor de votare pentru localitãþile
sau grupurile de localitãþi în care
au optat sã voteze cel puþin 100 de
alegãtori, cu acordul autoritãþilor
din statul gazdã, generarea listelor
suplimentare în format electronic,
dar ºi extinderea termenului pânã
la care se poate vota, 23:59, în
cazurile în care prezenþa la secþiile
de votare face necesar acest lucru.

Plenul Camerei Deputaþilor a adoptat
miercuri, 3 iulie, Proiectul de Lege

pentru modificarea ºi completarea unor
acte normative în materie electoralã

La toate secþiile de vot, din þarã ºi
strãinãtate, la ora 21:00 se va evalua
câte persoane aºteaptã. Coroborat cu
o mai bunã definire a ceea ce
înseamnã secþie ºi local de vot,
preºedintele biroului secþiei de votare
va propune prelungirea perioadei
pentru aceºti cetãþeni. Mã bucur sã
observ faptul cã instrumentele
electronice încep sã fie din ce în ce
mai mult utilizate ºi cã existã
deschidere spre utilizarea tehnologiei
în domeniul electoral. De aceea,
încurajez cât mai mulþi români din
diaspora sã profite de aceste variante,
sã se înregistreze on-line. De
asemenea, sã îºi anunþe intenþia de a
vota într-un anumit loc pentru ca
statul român sã poatã organiza secþii
de votare conform procedurilor.

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

În comuna Isverna, judeþul Mehedinþi, vor avea loc duminicã, 7
iulie 2019, manifestãri comemorative

Luptãtorii anticomuniºti, comemoraþi
la Isverna, judeþul Mehedinþi

 continuare în pag. 3
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Vremea capricioasã a
produs efecte în luna iunie, în cazul
mai multor drumuri, poduri strãzi
din comunele: Malovãþ. Voloiac,
Ponoarele, ªimian, Iloviþa, Balta,
Cireºu, Devesel, Hinova, Pruniºor,

Proiect de Hotãrâre de Guvern pentru refacerea infrastructurii
afectatã de vremea capricioasã

Se lucreazã intens la
modernizarea DJ 606A, între

localitãþile Dumbrava ºi Albuleºti,
un drum care nu a fost niciodatã
asfaltat ºi pe care, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, l-a prins pe

lista de prioritãþi pentru anul 2019.
   Amplasamentul cãtre constructor
a fost predat în luna mai, iar în urma
vizitei efectuatã marþi de cãtre
reprezentanþii Consiliului Judeþean,
s-a constatat cã la faþa locului,
constructorul a mobilizat muncitori
ºi utilaje, în prezent, realizându-se
lucrãri la podeþele pentru acces pe
drumurile laterale. S-au realizat
deja podeþele transversale ºi se
aºterne stratul de balast, urmând ca

Se lucreazã intens
pe DJ 606A, între localitãþile

Dumbrava ºi Albuleºti

ªiºeºti, municipiul Drobeta Turnu
Severin, dar ºi în cazul a douã
obiective aflate în administrarea
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
care au nevoie de intervenþii.
   În acest sens, în urma evaluãrilor

realizate în teren, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, împreunã cu
prefectul judeþului Mehedinþi,
Nicolae Drãghiea, au elaborat un
proiect de Hotãrâre de Guvern care
a fost supus spre aprobare
Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã, în cadrul
ºedinþei din aceastã dimineaþã.
   “Proiectul a fost aprobat de
membrii Comitetului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã, îl voi
semna împreunã cu domnul
prefect, urmând sã îi transmitem în
cel mai scurt timp Ministerului
Dezvoltãrii  ºi Administraþiei
Publice. Astfel, solicitãm ca din
Fondul de intervenþie aflat la
dispoziþia Guvernului sã ni se
atribuie suma de 13 milioane lei,

bani necesari pentru reabilitarea
elementelor de infrastructurã
afectate în urma producerii
fenomenelor hidrometeorologice
periculoase manifestate în
perioadele 5-18 iunie 2019 ºi 23-
24 iunie 2019 ºi sperãm sã primim
un rãspuns pozitiv în cel mai scurt
timp.”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, la finalul
ºedinþei Comitetului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã.
   Tot în cadrul ºedinþei a fost
aprobat un plan de mãsuri ºi
recomandãri pentru prevenirea ºi
atenuarea efectelor temperaturilor
ridicate asupra populaþiei la nivelul
judeþului Mehedinþi, pe parcursul
sãptãmânilor viitoare.

 Biroul de presã

în aproximativ o lunã sã se toarne
covorul asfaltic.
   “Termenul prevãzut în contract este
de zece luni, dar am convingerea cã
lucrarea va fi încheiatã mult mai
devreme având în vedere mobilizarea
constructorului. Îi asigur pe locuitorii
din zonã cã vom monitoriza lucrãrile
astfel încât, sã se bucure cât mai
curând de un drum modernizat.”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.
   Investiþia are o valoare de 4,2
milioane lei, sumã asiguratã din
bugetul Consiliului Judeþean
Mehedinþi pentru modernizarea a
4,325 kilometri de drum judeþean.

 Biroul de presã

dedicate memoriei luptãtorilor
anticomuniºti. Acþiunea va debuta cu
slujba Sfintei Liturghii, oficiatã în
biserica “Sfântul Ierarh Nicolae” de
cãtre Preasfinþitul Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, împreunã cu
un ales sobor de preoþi ºi diaconi.
   La Sfânta Liturghie vor fi prezenþi
ºi membrii Asociaþiei Foºtilor

Luptãtorii
anticomuniºti...

Deþinuþi Politici ºi Deportaþilor în
Bãrãgan – filiala Mehedinþi,
reprezentanþi ai Arhivelor Statului
– Mehedinþi, ai autoritãþilor locale,
istorici ºi oameni de culturã.
   Aºadar, Preacucernicul Pãrinte
Nicolae Dinulescu, preot paroh la
aceastã sfântã bisericã, face aleasã
poftire tuturor creºtinilor care vor
sã se afle în comuniune liturgicã
alãturi de Chiriarhul locului.
   Dupã Sfânta Liturghie, în curtea
locaºului de cult, lângã

monumentele eroilor, va fi sãvârºitã
slujba parastasului prin purtarea de
grijã a reprezentanþilor Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici, filiala
Mehedinþi ºi un scurt moment
artistic susþinut de Grupul
“Moºtenitorii” ai ªcolii Gimnaziale
Isverna, prin osteneala autoritãþilor
locale ºi prin atenta coordonare a
doamnei profesor Ana Buzatu.
    A devenit deja o tradiþie ca în
prima duminicã din luna iulie sã fie
pomeniþi cei trei tineri care au fost

uciºi în munþii Isvernei de cãtre
organele politice ale regimului
comunist.
   Tot cu acest prilej vor fi pomeniþi
ºi eroii ce s-au jertfit pe câmpul de
luptã pentru întregirea României,
precum ºi preoþii Victor Doman de
la Parohia Isverna ºi Ilie Isverceanu
de la Parohia Buseºti, care au
suferit în temniþele comuniste o
perioadã semnificativã.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

 Urmare din pag. 2
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Prãznuirea a început de
sâmbãtã seara, când a fost sãvârºitã
slujba Vecerniei unitã cu Litia, iar
duminicã a fost sãvârºitã Sfânta
Liturghie de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, fiind
înconjurat de un ales sobor de preoþi
ºi diaconi. Rãspunsurile din timpul
Sfintei Liturghii au fost asigurate de
cãtre psalþi ai Catedralei Episcopale
din  Drobeta-Turnu-Severin.

În cadrul Sfintei Liturghii,
pãrintele ierodiacon Serafim Leitan,
vieþuitor la mãnãstirea Vodiþa, a fost
hirotonit ieromonah pe seama

Hramul de varã al Mãnãstirii Vodiþa
În duminica a II-a dupã Rusalii, când Biserica Ortodoxã îi prãznuieºte

pe toþi sfinþii români, vechea vatrã monahalã Vodiþa,
ctitoria Sfântului Nicodim de la Tismana, ºi-a serbat hramul de varã.

aceleiaºi mãnãstiri.
La slujbã a fost prezent un numãr

foarte mare de credincioºi, veniþi
atât din Eparhia Severinului cât ºi
din alte eparhii. La finalul Sfintei
Liturghii, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim le-a rostit sutelor de
credincioºi un cuvânt de învãþãturã,
vorbindu-le despre rolul sfinþilor în
viaþa noastrã ºi le-a tâlcuit pericopa
evanghelicã din aceastã sfântã zi.

Acest aºezãmânt monahal din
þinuturile mehedinþene reprezintã un
important monument istoric ºi
arhitectural oltenesc, fiind cea mai
veche ctitorie voievodalã atestatã

documentar. Mãnãstirea Vodiþa a
fost întemeiatã în secolul al XIV-lea,
pe teritoriul comunei Vârciorova, în
apropierea graniþei dintre imperiul
Austro-Ungar ºi Þara Româneascã.

Mãnãstirea a fost ridicatã între

anii 1370-1372, de cãtre Sfântul
Cuvios Nicodim de la Tismana, pe
cheltuiala domnitorului Vladislav I
- Vlaicu Vodã.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Centrul Judeþean de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã Mehedinþi a
derulat în anul ºcolar 2018-2019 în
cadrul programului “Educaþie, burse,
ucenicie ºi antreprenoriatul tinerilor”
în România, finanþat prin Graturile SEE
Mecanismul Financiar 2014-2021,
proiectul SAFE Inclusion – The
School as Agent for Educaþional

SAFE Inclusion – The School as Agent for Educational Inclusion

Director CJRAE Mehedinþi
Prof. Borugã Liliana Bianca

Prof. consilier ºcolar Vlãdescu
Marinela Cristiana

Inclusion. În învãþãmântul
preuniversitar, proiectele SEE constau
în activitãþi de învãþare (mobilitãþi)
pentru experþii educaþionali care
lucreazã în instituþii de învãþãmânt,
responsabile de susþinerea creºterii
calitãþii educaþiei în ºcoli. Proiectul
C.J.R.A.E. Mehedinþi se aflã pe axa
activitãþilor de învãþare focalizate pe

incluziunea socialã.
Proiectul ºi-a propus, în prima

etapã, participarea la formare a 10
consilieri ºcolari, aleºi în urma unor
etape de selecþie. Activitãþile de formare
s-au derulat în Islanda ºi Norvegia.

În perioada 15-19 octombrie
2018, 4 profesori consilieri ºcolari
din partea C.J.R.A.E. Mehedinþi au
participat în Norvegia, la cursul de
formare “Teacher as a change
agent”. Principalele obiective ale
cursului fiind formarea unor echipe
care sã aducã schimbarea prin
practicarea competenþelor necesare
pentru a susþine implementarea
practicilor inovatoare în instituþiile
proprii ºi de asemenea dezvoltarea
competenþelor de facilitator într-un
sistem de învãþãmânt centrat pe elev.

În cadrul cursului “Inclusion and
diversity - opportunity for a
inclusive Society” derulat atât în
perioada 22-26 octombrie 2018, cât
ºi 19-23 noiembrie 2018, în Islanda,
au participat 6 consilieri ºcolari.
Obiectivele cursului au fost explorarea
modului de creare a unui mediu
ºcolar incluziv, idei pentru practici de
educaþie incluzivã în sala de clasã,
explorarea impactul atitudinilor
asupra capacitãþii de a implementa
educaþie incluzivã, dezvoltarea de
soluþii de colaborare cu parteneri ai
comunitãþii locale.

Cea de-a doua activitate a
proiectului a presupus ca în urma

mobilitãþilor din Islanda ºi Norvegia,
desfãºurarea unor sesiuni de
pregãtire la nivel local pentru
specialiºtii CJRAE Mehedinþi - fiecare
grup de participanþi derulând activitãþi
de formare pentru alþi experþi CJRAE
Mehedinþi ca activitãþi de diseminare
ºi sustenabilitate în cadrul proiectului,
în aceastã etapã fiind formaþi 45 de
experþi C.J.R.A.E. Mehedinþi.
Specialiºtii CJRAE Mehedinþi au
desfãºurat activitãþi de formare ºi
workshop-uri pentru profesorii din
ºcoli, la aceste sesiuni de formare au
participat 626 de cadre didactice din
28 de instituþii de învãþãmânt din
judeþul Mehedinþi. Fiecare activitate
a avut ca finalitate lucrul cu elevii cu
nevoi speciale.

Proiectul SAFE Inclusion – The
School as Agent for Educaþional
Inclusion ºi-a atins scopul acela de
a creºte implicarea ºcolilor ºi
comunitãþilor locale în ceea ce
priveºte integrarea ºi incluziunea
copiilor cu nevoi speciale sau
provenind din grupuri dezavantajate,
acest proiect constituind un punct
de plecare în ceea ce priveºte
accesarea fondurilor europene cãtre
C.J.R.A.E. Mehedinþi ºi implicit cãtre
personalul ºi beneficiarii instituþiei
noastre.
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Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu”, condus de managerul
Emilia Mihãilescu, în perioada de varã

deruleazã proiecte culturale foarte
multe. Sunt fie manifestãri culturale

Centrul Cultural „Nichita Stãnescu”, de la Vidin la Herculane

care au loc în toate comunele
mehedinþene, în care au loc festivaluri
ºi sãrbãtori devenite tradiþie, ºi ajunse

la un numãr foarte mare de
ediþii, fie onorarea unor
invitaþii de a participa cu artiºtii
mehedinþeni,  în þarã ºi
strãinãtate, la asemenea
evenimente.

Aºa se face cã în ultima
perioadã, imediat dupã
organizarea, împreunã cu
preºedintele Aladin Georgescu,

ºi a altor instiuþii de culturã coordonate
de Consiliul Judeþean Mehedinþi a

evenimentului de mare
succes „Bucurã –te
RomânIE” foarte apreciat de
un numeros public, dar ºi
mass media, ºi ceea ce este
important de publicaþiile de
specialitate, Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu” a
organizat sau a participat la
numeroase manifestãri
cultural artistice.

Aºa se face cã într-un
timp extrem de scurt,
Ansamblul Profesionist

„Danubius”, orchestra condusã de
maestrul dirijor Adrian Luca, soliºtii

vocali ºi instrumentali, dar
reprezentanþii Secþiei „Arte” au fost

prezenþi la Vidin, în Bulgaria, la un
festival interbalcanic, dar ºi la
Herculane la festivalul „Hercules”,
ajuns la a patruzeci ºi noua ediþie.

Între autoritãþile din Bulgaria ºi
cele mehedinþene existã o
colaborare foarte trainicã, iar între
instituþiile de culturã, de asemenea,
existã o veche prietenie, astfel cã  de
aproape douã zeci de ani Centrul
Cultural „Nichita Stãnescu”
onoreazã invitaþiile omologilor din
Bulgaria. Aceºtia la rândul lor sunt
prezenþi de fiecare datã, la
manifestãrile organizate în România.

Festivalul “Hercules” care are loc
în oraºul Herculane, la
începutul lunii iulie,
reuneºte artiºti din
zece þãri europene ºi
nu numai. Ansamblul
P r o f e s i o n i s t
„Danubius” este
singurul de acest gen
din þarã care
concerteazã la

Herculane, la Festivalul „Hercules”.
 Gabriela Pogaci

A devenit deja o tradiþie ca
la sfârºitul lunii iunie elita aviaþiei
din Aeroclubul României sã se
întâlneascã pe Aerodromul din
Balota pentru show-ului aviatic
„Drobeta Fly In”.
   Sâmbãtã dimineaþa drumul spre
Aerodromul din Balota a devenit
atracþia principalã pentru câteva mii
de severineni care au venit sã asiste la
un miting aviatic de excepþie organizat
ca în fiecare an de Endre Molnar ºi
Aeroclubul Drobeta în parteneriat cu
Aeroclubul României, dar ºi cu
sprijinul Consiliului Local Drobeta
Turnu Severin ºi al Consiliului
Judeþean Mehedinþi.
   Comparativ cu anii precedenþi, cei
aproximativ 5 km ai DJ 606 A de la
asfaltul din “vârful” Balotei pânã la
micuþul ºi cochetul nostru
aerodrom au fost mai acceptabili
decât în anii precedenþi, dar suntem
siguri cã în curand va veni ºi ziua
în care vom circula decent pe asfalt,
parcarea ordonatã numai pe partea
stângã deci totul OK…
   Cea de-a XII-a ediþie a spectacolului
aeronautic “Drobeta Fly In –
Internaþional Aero Fest”, organizat de

Drobeta Fly In-2019
Aeroclubul Drobeta în parteneriat cu
Aeroclubul României, a adunat pe
Aerodromul din Balota17 aeronave de
diverse dimensiuni cu tot ce e bun în
aviaþia româneascã, oameni pentru care
mitingul aerian este dovada libertãþii, a
curajului, a profesionalismului unor
oameni devotaþi ºi pregãtiþi în a crea un
eveniment notabil, menit sã încânte cât
mai mulþi iubitori ai aviaþiei.
   Pe un soare extrem de arzãtor,
“îngerii  aerului” au prezentat
severinenilor tot ce ºtiu ei mai bine,
de la looping-urile obiºnuite, la
zboruri “în oglindã” ºi pânã la
“perfectele” salturi cu paraºuta. Cea
mai mare atracþie pentru spectatori
au constituit-o avioanele de mici
dimensiuni,  ale Aeroclubului
Român, care i-au lãsat cu gura
cãscatã pe spectatori,  piloþi i
executând manevre impresionante,
conturând în aer inimioare ºi sãgeþi
ºi efectuând zboruri riscante. Fiecare
schemã acrobaticã a smuls ropotele
de aplauze ale celor prezenþi. O
impresie plãcutã au lãsat  salturile la
punct fix ale formaþiei de paraºutiºti
condusã de Domski Zoltan Arpad
alãturi de care au sãrit Axente Cosmin

ºi Stan Rãzvan, zborurile
demonstrative executate de cele douã
girocoptere pilotate de Florin Zorilã
ºi Marinel Chereºcan, acrobaþiile
aeriene prezentate de Cristian Iorgov
pe un avion Extra 300 ºi planorul
dirijat cu mãiestrie de Alexandru
Florea, dar numai dupã ce a fost
ridicat în aer de avionul “tractor”
pilotat de Marian Trocan ºi alte multe
momente memorabile.
   Per total, a fost o zi de sâmbãtã
frumoasã ºi cred cã nimeni nu a
regretat nici o clipã din cele câteva
ore petrecute în Balota, un eveniment
marca “Endre Molnar” bine pus la
punct, dar care l-a lãsat mai “sãrac” cu
ceva “euroi” ºi asta numai pentru
dragostea sa pentru avioane ºi
dorinþa de a face ceva frumos pentru

severineni. De altfel, într-un an
calendaristic, în þarã se desfãºoarã
decât 15 astfel de show-uri aviatice
ºi datoritã lui Endre Molnar ºi
Severinul se afla pe harta
mitingurilor aviatice.
   În paralel cu show-ul aviatic
„Drobeta Fly In” s-a desfãºurat ºi Cupa
Dunãrii-2019 ediþia a XI a, organizatã
de Aeroclubul Drobeta sub egida
Federaþiei Aeronautice România la
finalul cãruia au fost desemnaþi
câºtigãtiorii la categoria precizia
aterizarii cu avionul, arbitraþi de
instructorul/arbitru sportiv Eduard
Benko: Locul I- Sineghe Adrian; Locul
II-Vãcãrescu Georgiana; Locul III- Anti
Ciprian ºi Armaº Iancu; Locul IV-
Kolto Lavinia, Mâþu Sotirian ºi Mâþu
Matei.  Daniel Velescu
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Încet, încet, toatã lumea se
retrage, cum se spune, la depou.
Vasãzicã, iese, pentru o perioadã
de..., din circuitul activitãþilor
cotidiene, fie pentru a-ºi pune în
ordine... circuitele interioare, fie
pentru un relache oarecare, fie
pentru a încerca deliciile gratuitãþilor
celor mai diverse. Asta se cheamã,
într-un limbaj comun, concediu sau
vacanþã. Au mai rãmas pe baricade
absolvenþii de liceu cu problemele
ºi rigorile bacalaureatului ºi
aspiranþii la studenþie, aceºtia din
urmã nemaiavând problemele
existenþiale din urmã cu câteva
decenii, când, în caz de nereuºitã, îi
aºtepta serviciul militar. Alte
vremuri. Astãzi, studenþia e
perceputã mai mult ca un moft
necesar ce face bine la C.V., la dosar,
carevasãzicã. Pe vremuri era
perceputã drept primul ºi esenþialul
prag cãtre viitoarea profesiune. Dar,
cum ziceam, alte vremuri.
   * Inamicul nostru din aceste zile
este cãldura sufocantã, madame
Canicula, care nu numai cã ne face

viaþa un calvar, dar  ne-o ºi curmã,
destui compatrioþi pierzându-ºi-o în
aceste zile de foc sub apãsarea
suplimentarã a tot felul de boli ºi
suferinþe. „Plini de boli ºi suferinþi,
ne întoarcem în pãmânt...”. Când ºi
când, ca sã nu uitãm, probabil, cã
trãim, totuºi, pe pãmânt, ne mai cade
curentul electric sau internetul, exact
atunci când avem vreo lucrare de
finalizat sau când pierdem din vedere
sã salvãm textele deja definitivate –
momente în care chiar te cuprinde
o silã de tot, mai cu seamã cã te vezi
nevoit s-o iei de la capãt cu niºte
eforturi care þi se par sisifice. Sã fii
înconjurat de o trupã de nimfe cu
care sã te zbenguieºti sub o cascadã
rãcoroasã a unui râu limpede de
munte – iatã singura senzaþie
suportabilã din aceste zile, altfel cea
mai banalã atingere a unui corp
uman devine oripilantã.
   * S-a consumat ºi congresul cu
final anunþat/ aºteptat al PSD, la
sfârºitul sãptãmânii trecute. Nu fãrã
anumite frecuºuri interne, totuºi.
Conform previziunilor, Viorica

Dãncilã, ajutatã ºi de funcþia de
premier pe care o deþine graþie lui
Liviu Dragnea, a devenit prima
femeie-preºedinte al celui mai mare
partid politic din România. Cel mai
aprig opozant al ei a fost tânãrul Liviu
Pleºoianu, al cãrui discurs din
congres a câºtigat adeziunea foarte
multor  membri PSD, dar ºi a unor
observatori neutri. Pleºoianu a spus
cã „într-un fel sau altul” va candida
în toamnã la preºedinþia României.
ªi noi credem cã este nevoie
stringentã de aer proaspãt în zona
acestei funcþii de mare importanþã
în Statul Român. Vorba lui, „Fie sã
fim!”. Pãstrându-ne  însã realismul,
cu toatã simpatia pentru Liviu
Pleºoianu, ºansele sale de a câºtiga
prezidenþialele sunt ipotetice dacã nu
va avea sprijinul partidului. Or,
madame Viorica Vasilica Dãncilã nu
prea pare dispusã sã-i acorde acest
sprijin, cel puþin deocamdatã. Din
mãcar douã motive: cã are anumite
obligaþii... oculte faþã de Klaus
Iohannis (aºa zic, cel puþin, gurile
rele din partid ºi din afara acestuia)
ºi cã, probabil, în sinea dumneaei,
nu a renunþat încã de a candida la
cea mai înaltã funcþie în stat. Asta,
lãsând la o parte atacurile fãrã
perdea ale lui Liviu Pleºoianu la
adresa Vioricãi Dãncilã, pe care o
considerã mult prea supusã
serviciilor. Mda! Destul de reþinute,
în congres dar ºi în afara acestuia,
alte voci importante din partid, cum
ar fi Gabriela Firea, Olguþa Vasilescu
ºi chiar ªerban Nicolae. Penibil, ba
chiar respingãtor, celebrul baron
parvenit Marian Opriºan. În rest,

deocamdatã liniºte în PSD.
Deocamdatã.
   * La Bruxelles, unii se duc sã facã
lobby sãnãtos pentru þãrile lor. Ai
noºtri – unii dintre ei, desigur – se
duc pentru tot felul de matrapazlâcuri
cu care politichia dâmboviþeanã ne-
a obiºnuit. Iohannis – spun unii
dintre europarlamentari – se duce
la Bruxelles ca spectator sau ca
pomanagiu. El, ca totdeauna, vrea
sã i se dea. Fiindcã, nu-i aºa, meritã.
   * Trupeþii mafiotului cu reflexe
legionare, Caramitru, actori la Teatrul
Naþional Bucureºti, s-au trezit cã þipã
protestu-n ei ºi au ieºit, în frunte cu
eternii Victor Rebengiuc ºi Oana
Pelea, sã cearã bani mai mulþi.
Guvernul, cu tot cee ce i se poate
imputa, le-a dat bani mai mult decât
suficienþi, dar, ce sã vedeþi, i-au
cheltuit fãrã noimã. Sigur, vin
concediile, prin buzunarele actorilor
e nevoie de ceva mãrunþiº, înþelegem
cu toþii lucrul ãsta, ºi noi vrem
sprijinirea actului cultural, dar... Nici
ca sã ia Guvernul poziþie de drepþi
ori de câte ori îºi face apariþia prin
Piaþa Victoriei paranoicul Chirilã sau
sugãtorul de fonduri bugetare
Caramitru nu se poate.
   * O foarte frumoasã figurã au fãcut
la Turneul final din Italia
componenþii naþionalei „mici” (sub
21 de ani), aflaþi sub comanda
concitadinului nostru Mirel Rãdoi.
Chiar dacã s-au oprit în semifinale,
pierzând pe ultimii metri meciul cu
Germania, ei meritã toate laudele
pentru talentul ºi dãruirea cu care
au jucat. Naþionala mare dispune, în
sfârºit, de o pepinierã de valoare.

Retragerea la depou

3 - 9 iulie 3 - 9 iulie

APIA efectueazã plata ajutorului de stat
pentru ameliorarea raselor de animale

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA), prin
Centrele Judeþene, aduce la cunoºtinþa opiniei publice cã efectueazã
plãþile aferente ajutorului de stat pentru  ameliorarea raselor de animale,
pentru cererile depuse în luna mai 2019, aferente serviciilor prestate
în luna aprilie a anului 2019.
   Suma totalã autorizatã la platã este de 1.412.379 lei ºi se acordã de
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, pentru un numãr de 27 de solicitanþi care au accesat aceastã
formã de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotãrârii de Guvern
nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în
sectorul creºterii animalelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

RESPONSABIL COMUNICARE

3 - 9
iulie
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Satul Crainici este menþionat
într-o micã monografie a Raionului
Strehaia cu aºezãmintele þãrãneºti în
anul 1330. În timpul domniei lui
Negru Vodã au fost recrutaþi
anunþãtori sau “crai” ce fãceau focuri
pe vârful dealurilor ºi anunþau
pericolele ce veneau dinspre Dunãre.
Unul din aceºti anunþãtori a reuºit sã
uneascã aºezãrile dintre dealurile
Cleºneºtilor ºi dealurile Belei
numindu-l Crainici.

În fiecare an în luna iunie se
desfãºoarã în satul Crainici, ce
aparþine comunei Bala, un festival
unic la nivel naþional al cozonacilor,
ajuns la ediþia a V-a. Anul acesta a
avut loc în ziua de Sf. Apostoli Petru
ºi Pavel, pe 29 iunie.

Dulce, savuros, aromat, cu stafide,
nuci, brânza, ciocolatã sau rahat, simbol
al sãrbãtorilor fundamentale ale
creºtinismului, cozonacul este de fapt
o pâine mai specialã cu o reþetã veche
ce a fost îmbunãtãþitã progresiv.
Simbolismul sãu este asimilat de cel al
pâinii: pâinea, sub forma ei euharisticã,
se raporteazã la viaþa activã, iar
miracolul ei (înmulþirea pâinilor) este de
ordin cantitativ. Legatã ºi de principiul

FESTIVALUL COZONACILOR de la CRAINICI
activ al dospirii, devine simbol al
transformarii spirituale.

Gospodinele din Crainici s-au
apucat cu trei zile înainte sã coacã
circa 200 de cozonaci, cu care ºi-au
întâmpinat oaspeþii în ziua de
sâmbãtã a festivalului. În ziua
concursului concurenþii s-au apucat
sã plãmãdeascã  aluatul pentru
cozonac, pentru ca apoi sã îl punã la
dospit la loc cãlduros, sã încingã
cuptorul construit în faþa Cãminului
Cultural din Crainici, iar când acesta
a crescut suficient, vâlvãtaia focului
din cuptor e pregãtitã pentru a primi
spre coacere ºi rumenire tãvile cu
mândri cozonaci. Dupã circa un ceas,
timp în care focul a dat culoare aurie
mândrilor cozonaci, concurenþii i-au
scos din tavi lasându-i sã respire
acoperiþi cu un ºervet pentru a nu se
încruzi, iar dupã un timp cozonaci au
fost feliaþi ºi oferiþi spre degustare
exigentului juriu.

Surpriza a constituit-o câºtigãtorul
de anul aceasta care a fost un bãrbat,
singurul înscris în concurs, el fiind
desemnat de juriu ca prezentând un
cozonac îndeplinind toate condiþiile
de la gust, la pufos, desfacere în

pale-pale (fâºii), culoare etc.
 Mihai Eugen Gherghel, originar

din Braºov, dar stabilit de mai mulþi
ani la Motru (Gorj) câºtigãtorul
premiului I: „Am învãþat sã fac
cozonaci de la mama mea, care de
meserie a fost bucãtar. Pasiunea mea
pentru gãtit în timp a devenit o
plãcere ºi invitatat de organizatori am
venit cu bucurie la acest concurs. În
cozonac am pus zece ouã, 1kg fãinã,
300 g de zahãr, albuºurile se pun la
umplutura din nucã. Dacã mã întrebaþi
care ar fi secretul unui cozonac
delicios cred cã acesta este dorinþa
de a vrea sã pregãteºti un cozonac
de casã bun, apoi sã pui pasiune ºi
sã-þi fie drag de lucrul pe care îl faci,
sã nu îl faci din obligaþie”.

Femeile din Crainici, pasionate de
gãtit, au reînviat tradiþia în acest colþ
de munte al Mehedinþiului. Datoritã lor
a avut loc sâmbãtã, de  Sfinþii Petru ºi
Pavel, cea de-a cincea ediþie a
Festivalului Cozonacilor. Delia Mladen
este sufletul acestui eveniment, care
reuneºte tot satul. Festivalul s-a
încheiat cu festivitatea de premiere,
oficiatã de primarul comunei Bala,
Valentin Ohima, iar pe tot parcursul
desfãºurãrii concursului, de pe scena
amenajatã în centrul satului au rãsunat,
pâna în Plaiul Cloºanilor, acordurile
tarafului ,,Brâuleþul” de la Motru,
condus de maestrul Gheorghe Feraru,
precum ºi vocile tinerilor interpreþi de
muzicã popularã din zonã.

 Daniel Velescu
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Comentarii „neortodoxe”(2)

[1] Cornel Nistorescu -https://www.cotidianul.ro/romani-macar-acum-va-dati-seama-ce-ati-votat-pe-26-mai/
[2] Mihaiu Rãzvan Ungureanu - https://a1.ro/video/antena-3/la-ordinea-zilei/mru-recunoaste-
sts-poate-frauda-alegerile-id459943.html
[3] MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 31 octombrie 2003
[4] Vezi observaþia de la TITLUL II, Cap. I, Art.16 (1)

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

(2) România este patria comunã ºi
indivizibilã a tuturor cetãþenilor sãi,
fãrã deosebire de rasã, de
naþionalitate, de origine etnicã, de
limbã, de religie, de sex, de opinie,
de apartenenþã politicã, de avere sau
de origine socialã (cu permisiunea ºi
încurajarea directã a politrucilor de la
toate partidele din România, a
Preºedintelui României ºi a
ambasadorilor unor state europene,
inclusiv cel al Partenerului Strategic al
României - S.U.A. -, U.D.M.R. a devenit
un fel de stat în stat, o târfã cu statut
anti-constituþional, care tropãie lejer
peste legile statului român cu acordul
partidelor interesate de putere - n.a.).
ART. 12 Simboluri naþionale
(1) Drapelul României este tricolor;
culorile sunt aºezate vertical, în
ordinea urmãtoare începând de la
lance: albastru, galben, roºu (deasupra
unor instituþii ale statului român în unele
zone ale þãrii fluturã drapelul Ungariei
ºi/sau al aºa numitului ºi
neacceptatului de cãtre conducerea
U.E. „Þinut secuiesc” - n.a.)
(2) Ziua naþionalã a României este
1 Decembrie (declaratã - cu aprobarea
tacitã a autoritãþilor oficiale ale statului
român -  ostentativ ºi sfidãtor de
U.D.M.R. ca zi de doliu - n.r.
(3) Imnul naþional al României este
„Deºteaptã-te, române !” peste care
U.D.M.R. cere sã se intoneze Imnului
Ungariei ca… „rugãciune” - n.a.).
(4) Stema þãrii ºi sigiliul statului sunt
stabilite prin legi organice (în unele
localitãþi unde conducãtorii locali sunt
membri U.D.M.R., însemnele naþionale
ale României sunt fie eliminate, fie

acoperite „discret”, de vãzul tuturor cu
simboluri ale altui stat - n.a.).
ART. 13 Limba oficialã în România
este limba românã (la îndemnul
U.D.M.R., prevederea este nerespectatã,
ignoratã ºi agresatã în zonele cu procent
important etnic maghiar - n.a).
TITLUL II Drepturile, libertãþile ºi
îndatoririle fundamentale
CAP. 1 Dispozitii comune
ART. 16 Egalitatea in drepturi
(1) Cetãþenii sunt egali în faþa legii
ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii
ºi fãrã discriminãri (cu precizarea cã
unii pot fi mai egali decât alþii, prin
privilegii, nu drepturi acordate unor
minoritãþi etnice ºi, mai nou, unor
dezaxaþi sexuali; exemplul recent,
propunerera cretinã a unui reprezentant
U.S.R.-L.G.B.T. - coincidenþã sau
caracteristicã generalã? - referitoare la
cãsãtoriile dintre indivizi de acelaºi sex.
În contiuarea propunerii sale se pot
adãuga lejer ºi propuneri de cãsãtorie
între specii diferite: între bipezi ºi
patrupezi sau târâtoare, ºi de ce nu, chiar
între fiinþe vii ºi decedaþi? - n.a.)
(2) Nimeni nu este mai presus de lege
(cu unele excepþii: Corporaþiile
multinaþionale, Preºedintele excursionist
al României, trimiºii lagãrului de
concentrare numit Uniunea Europeanã,
ºefii hoardelor cu denumiri de partide
politice, paraziþii europarlamentari,
aleºii neamului de la Casa Poporului
ºi mulþi, mulþi alþii - n.a.).
CAP. 2 Drepturile si libertãþile
fundamentale
ART. 26 Viata intimã, familialã
si privatã
(1) Autoritãþile publice respectã ºi
ocrotesc viaþa intimã, familialã ºi
privatã (dar, mai cu seamã, la porunca
firmanelor bruxelleze, privilegiile
acordate L.G.B.T. - n.a)[2].
(2) Persoana fizicã are dreptul sã
dispunã de ea însãºi, dacã nu încalcã
drepturile ºi libertãþile altora,
ordinea publicã sau bunele moravuri
(de „bune moravuri” nu pot fi „acuzate”
protestele neautorizate de tip #rezist,
posesorii de autovehicule cu numere
de înmatriculare ºi placarde, pe care
este înscrisã denumirea în argou

suburban a unei „operaþii speciale” de
perversiune sexualã marºurile
L.G.B.T.-iºtilor, care, pe durata
curcubelizãrii circurilor stradale numai
de „bune moravuri” nu pot fi „acuzaþi”,
agresori ai privirii ºi auzului trecãtorilor
ºi mai cu seamã influenþa negativã
supra tinerei generaþii - n.a.).
ART. 30 Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a
gândurilor, a opiniilor sau a
credinþelor ºi libertatea creaþiilor
de orice fel, prin viu grai, prin scris,
prin imagini, prin sunete sau prin
alte mijloace de comunicare în
public, sunt inviolabile (cu excepþia
celor prevãzute în nota autorului de
la Art. 26, al.2 - n.a.).
(2) Cenzura de orice fel este interzisã
(Excepþie fac: OUG 31/2002, Legea
217/2015, Legea 157/2018 - Legea
Vexler - care, printre altele, precizeazã :
„Negarea, contestarea, aprobarea,
justificarea sau minimalizarea în mod
evident, prin orice mijloace, în public,
a holocaustului ori a efectelor acestuia,
se pedepseºte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendã”. „S-avem
pardon, stimabililor”, dar prin legile
anticonstituþionale menþionate, în
România cenzura este permisã - n.a.).
(7) Sunt interzise de lege defãimarea
þãrii ºi a naþiunii, îndemnul la rãzboi
de agresiune, la urã naþionalã,
rasialã, de clasã sau religioasã,
incitarea la discriminare, la
separatism teritorial sau la violenþã
publicã, precum ºi manifestãrile
obscene, contrare bunelor moravuri
(excepþii: comentariile separatiste
sabinghermaniste, ale unor inconºtienþi
telecomandaþi ºi desigur, cele ale
U.D.M.R.-ului, pentru autonomie
teritorialã, cu nerespectarea Tratatului de
la Trianon din 1920 - în fapt, desprinderea
din pãmântul Þãrii a unor teritorii
româneºti ºi alipirea lor la Ungaria - n.a.)
ART. 29 Libertatea conºtiinþei
(1) Libertatea gândirii ºi a opiniilor,
precum ºi libertatea credinþelor
religioase nu pot fi îngrãdite sub nici
o formã. Nimeni nu poate fi constrîns
sã adopte o opinie ori sã adere la o
credinþã religioasã, contrare
convingerilor sale (atenþie la
sõrõs#rezist la îndemnul personajului
cu geacã roºie: dau din gurã, dau cu
pietre, dau cu sticle, dau cu urã în

guvern, dau în forþele de ordine publicã
ºi în toþi cei cu altã opinie decât cea
cãreia îi sunt sclavi robotizaþi - n.a.)
(2) Libertatea conºtiinþei este
garantatã; ea trebuie sã se manifeste
în spirit de toleranþã ºi de respect
reciproc (excepþie, acþiunile
provocatoare udemerist-neohorthyste
de la Cimitirul Militar Internaþional din
Valea Uzului, unde U.D.M.R. a interzis
„accesul” militarilor români cãzuþi de-
a lungul deceniilor în timpul luptelor
într-un loc de veci de pe teritoriul
României. Neohortyºtii U.D.M.R.-ului
se luptã ºi cu morþii români, nu doar
cu cei vii0! Asta-i „toleranþa”
udemeristã practicatã conform devizei
„Nincs Kegyelem !” a Dûcsõ Csaba,
dupã „reþeta” criminalului de rãzboi
Wass Albert împotriva românilor ºi a
altor nemernici, cãrora U.D.M.R. le-a
ridicat statui, încãlcând prevederile
legilor organice în vigoare în
România - cu aceeaºi „aprobare
tacitã” ºi condamnabilã a autoritãþilor
române - pe teritoriul României.
Pentru criminalii maghiari se poate,
pentru patriþii români precum Ion
Antonescu ºi Nicolae Ceauºescu...
INTERZIS! - n.a.)
ART. 32 Dreptul la învãþãturã
(1) Dreptul la învãþãturã este
asigurat prin învãþãmântul general
obligatoriu, prin învãþãmântul
liceal ºi prin cel profesional, prin
învãþãmântul superior, precum ºi
prin alte forme de instrucþie ºi de
perfecþionare.
(2) Invãþãmântul de toate gradele
se desfãºoarã în limba romanã. În
condiþiile legii, învãþãmântul se
poate desfãºura ºi într-o limbã de
circulaþie internaþionalã (o fi limba
maghiarã limbã de circulaþie
internaþionalã ºi noi nu ºtim ? - n.a.).
(3) Dreptul persoanelor aparþinând
minoritãþilor naþionale de a învãþa
limba lor maternã ºi dreptul de a
putea fi instruite în aceastã limbã
sunt garantate; modalitãþile de
exercitare a acestor drepturi se
stabilesc prin lege (prevedere
încãlcatã prin aducerea de manuale
editate în „þara vecinã ºi prietenã” dupã
care învaþã elevii din România - n.a.).
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Nu mai este vreo surprizã cã
politicienii care ne conduc sunt din ce
în ce mai slab pregãtiþi ºi mai depãºiþi
de lumea care stã sã vinã. Pe ei îi
alegem astãzi pentru a bune bazele
viitorului. Ei ne conduc prin furtunã,
prin mlaºtinã, sã o scoatem la capãt.
Cum o poþi pune pe Dãncilã alãturi de
un Truman, sau Roosvelt sau chiar
Ceauºescu.Dacã Rusia ºi China, mai
ales, ºtiu ce vor UE este total
depãºitã în ceea ce priveºte politicile
sale. Chiar ºi SUA pare cã nu mai
ºtie ce vrea, cu Trump în frunte. Rolul
politicienilor ar trebui sã fie
definitoriu în orice epocã. Ei deschid
drumuri, pun în prezent bazele
viitorului, cãrãmidã cu cãrãmidã.

Dar pare cã sunt destul de puþini
politicieni vizionari. Majoritatea nu au
planuri care sã treacã de ziua de
mâine. Noi o avem pe Dãncilã
premier ºi acum este ºi ºef de partid
în locul lui Liviu Dragnea. Bine cã nici
Dragnea nu era din „elitã”, dar avea
viclenia þãranului care vrea sã facã
avere la oraº ºi care vrea sã simtã ºi
gustul puterii. Acum simte doar
mucegaiul de la penitenciar sau din

 ªtefan Bãeºiu

PSD în era Dãncilã: Mai jos nu se poate sau acesta este viitorul în politicã!?
celula sa, deºi mulþi se îndoiesc de
faptul cã Dagnea o duce chiar aºa de
rãu la puºcãrie, mai ales cã a fost
renovatã la timp ºi mai ales cã stã
singur în camerã, pentru cã ar putea
fi pus în pericol de ceilalþi deþinuþi.
Asta chiar e o glumã, cã cineva l-ar
putea linºa sau agresa, având în
vedere cã la un moment dat Dragnea
era zeul celor din puºcãrii, pentru cã
au ieºit lot dupã lot tot soiul de
comdamnaþi ºi toþi i-au adus slavã
liderului PSD. Culmea este cã tocmai
la el s-au terminat „binefacerile” din
justiþie ºi a trebuit sã intre la rãcoare.
Asta este viaþa! Mãcar nu a ieºit din
viaþã ca un prost, ci ca un fraier. Mãcar
puºcãria a fost renovatã, înainte sã
ajungã Dragnea acolo.

Problema este pe cine a lãsat
Dragnea afarã. Pe Dãncilã ºi echipa
ei sau a sa. Niciodatã PSD nu a fost
mai jos în materie de lideri. O fi avut
social-democraþii lideri corupþi,
incompetenþi, labili, dar atât de
proºti în mod cert nu au fost.
Dãncilã este chintesenþa a ceea ce
a mai rãmas din PSD ºi în PSD.

Problema nu este cã Viorica

Vasilica este ºefã de partid. Fiecare
îºi pune liderii pe care îi meritã sau
pe care îi are. Asta are mai bun PSD
la ora actualã. Problema este cã
acest partid a propus pentru
România un lider precum Vasilica
Dãncilã. Ea este premierul þãrii, are
acum ºi decizia în ceea ce priveºte
majoritatea parlamentarã ºi nu ai
cum sã nu îþi tragi palme.

Mulþi social-democraþi necorupþi
sau nebaroni regretã în ce hal a ajuns
PSD ºi cum se întrevede viitorul
partidului. În mod normal, partidele
genereazã competiþie ºi performanþã,
promoveazã elitele din diferite
domenii de activitate ºi nu
lichelismul,  parvenitismul, prostia ºi
lipsa de bun simþ adicã un pic golãnia
ºi tupeul. Aºa aratã acum PSD,
început de Ion Iliescu, Nãstase,
Geoanã, Ponta, Dragnea. Acum a
ajuns la piciorul gãinii. Este rodul
celor amintiþi mai înainte. Toþi însetaþi
de putere ºi dornici de a conduce cu
mânã de fier. Unde e echilibru generat
de dezbaterea de idei între

personalitãþi ºi oameni care au mai
citit ceva în afarã de eticheta de pe
baxul de hârtie igienicã, la toaletã, sau
programul de la supermarket?

Cine trage la rãspundere partidele
cã promoveazã nulitãþi în funcþii
publice, doar ca aceºtia sã poatã sã
fie manevraþi, controlaþi, pãpuºaþi?
Justiþia, serviciile, statul paralel sau
perpendicular se mai pot agãþa de
un corupt, de o faptã penalã, de o
amendã, dar ce te faci când puterea
este data pe mâna unui prost. Atunci
nimeni nu mai poate face nimic. Ai
doar nevoie de un Caragiale sã
ironizeze clasa politicã în scrieri
care vor rãmâne nepãtate peste ani.
România riscã sã ajungã o schiþã
de-a lui Caragiale.

Cine pune astãzi cãrãmizile pentru
þara de mâine? Cât de jos poate
ajunge elita politicã româneascã? Sau
poate cã acesta este viitorul. Poate cã
trãim astãzi falimentul total al clasei
politice româneºti ºi nici nu ne
dãm seama cã a început.
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Rãsfoind în urmã cu câteva
sãptãmâni un dosar din cadrul
fondului Primãria municipiului Turnu
Severin (dos. 1/1933) am avut plãcuta
surprizã sã identific un exemplar din
ziarul „Dreptatea”, care, alãturi de
„Cuvântul Nostru”, au tipãrit numere
festive dedicate sãrbãtoririi
centenarului oraºului Turnu Severin.

Aºa se face cã în oficiosul
„Dreptatea” – „organ independent, de
anchete, reportagii, ºtiri, fapte ºi
comentarii” apãrut sãptãmânal sub
directoratul lui Iulian Burº ºi Nicu
Ghiþulescu, în nr. 637-640 din 25
octombrie 1933, la p. 4 aloca un
material închinat celor doi aviatori care
au fãcut cinste judeþului ºi þãrii întregi
prin culmile carieri profesionale atinse.

Emoþia vibrantã creatã, m-a
determinat, fãrã rezerve, sã readuc,
anastatic, în conºtiinþa contempo-
ranilor mehedinþeni câteva secvenþe
biografice a celor doi, petrecute în urmã
cu mai bine de un secol.

 < Printre primii ofiþeri care s-au
dedicat aviaþiei militare române, se
afla ºi sub-locotenentul ªtefan
Protopopescu1, fiu al Severinului ºi
fost elev al Liceului „Traian” care îºi
serbeazã semincentenarul.

Acest distins ofiþer a obþinut primul

Contribuþii severinene la aviaþia militarã româneascã
- Primul brevet de pilot român, a fost obþinut de un fiu al Severinului -

brevet de aviator în aviaþa militarã
românã, brevet ce purta No. 1 în
ordinea emiterei, având menþiunea :
„distins ofiþer de aviaþie”.

Numeroasele sboruri efectuate de
aviatorul  ofiþer Protopopescu, au fost
de nenumãrate ori admirate de
publicul bucureºtean care, în
nenumãrate rânduri, au ovaþionat
curajul acestui fiu distins al
Mehedinþului.

La manevrele regale dela Roman
din toamna anului 1911, distinsul
aviator a fost detaºat la corpul III
Armatã, unde a fost de un real folos,
arãtând pentru prima oarã importanþa
aviaþiei în organizarea armatei ºi cu
care ocazie M. S. Regele Carol I, la
distins cu decoraþia „Virtutea Militarã”.

Dupã terminarea manevrei regale
din 1911, aviatorul Protopopescu
întreprinde primul raid mare aerian
pe distanþa Bucureºti-Turnu Severin,
cetãþenii severineni fãcându-i o
primire entuziastã, oferindu-i ca dar
prin Teodor Costescu – fostul sãu
director de liceu – un frumos
ceasornic de aur.

În primãvara anului 1912 este
numit profesor la prima ºcoalã de
pilotaj dela Cotroceni, în care timp,
întreprinde raidul Bucureºti-

Constanþa. În toamna aceluiaºi an
este trimis la Paris unde a urmat timp
de doi ani cursurile unei ºcoli
superioare de aviaþie ºi construcþii
mecanice, obþinând cu mare succes
diploma de iginer în construcþiuni
mecanice ºi aeronautice.

Revenind în þarã joacã un important
rol în aviaþia militarã colaborând la
propãºirea aviaþiei noastre.

În timpul mareului rãzboiu din
1916-1918 i se încredinþeazã misiuni
de mare importanþã pe care le duce
la bun sfârºit ºi în plin apogeu în anul
1929 o boalã nemiloasã îl rãpeºte din
mijlocul nostru.

Prin moartea sa severineni au
pierdut un fiu al sãu de elitã iar
întreaga armatã românã a pierdut un
distins apreciat aviator.

***
Un alt aviator care a fãcut cinste

judeþului nostru este aviatorul Ion
Gruia fiu distins al oraºului nostru
care, a obþinut brevet superior de
rãzboi în anul 1913. Aviatorul Gruia a
fost profesor la ºcoala de pilotaj, ºi
aeronauticã, fiind primul aviator român
care a întreprins primul raid-ocolul
României Mare -  ºi primul aviator
român care dupã rãzboi trece frontiera.

Aviatorul Gruia s´a distins ca
aviator de mare valoare în rãzboiul
pentru întregirea neamului aducând

1 Pentru detalii vezi Ileana Roman, Tudor Rãþoi, Dicþionarul Enciclopedic al judeþului
Mehedinþi, editura Prier, Drobeta Turnu Severin, 2003, p. 350.

Aviatorul I. GRUIA
Comandantul aeroportului Arad

 Nicuºor Marian Pele

reale servicii armatelor noastre fiind
citat cu ordin de zi pe întreaga
‹ar›matã ºi decorat.

Dupã rãsboi face raidul execut‹at›
de A. S. R. Principele Carol în Grecia,
cu un avion Breguet 300 H.P. B. 2
pilotat de sub-locot. Gruia Ion distanþa
180 km. înãlþimea 1000 m. la dus ºi
3000 m. la întoarcere, durata 2 h 15.

Gruia a fost un aviator bine apreciat
de actualul Rege Carol al II-lea cu care
fãcuse toate sborurile sale, el fiind
pilotul agreat de fostul prinþ moºtenitor.

Actualmente, concetãþeanul
nostru este comandant al aeropor-
tului din oraºul Arad.>.

Cazul Sorinei Sãcãcrin, fetiþa
care a sensibilizat întreaga þarã, prin
modul violent în care a fost ridicatã
de la asistenta maternalã din Baia
de Aramã, se complicã pe zi ce
trece. Acum, magistraþii din Olt
trebuie sã decidã dacã fata va putea
sau nu sã plece în Statele Unite. Toatã
nebunia a început la câteva zile
dupã ce copila a fost “umflatã” de
procuroarea Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova.

Cazul, devenit unul cu puternice
implicaþii emoþionale la nivelul
publicului, a ajuns ºi pe masa
Procurorului General care, iniþial, a
formulat o cerere de ordonanþã
preºedinþialã pe rolul Tribunalului
Mehedinþi. Mãsura viza interzicerea
pãrãrsirii þãrii pentru cel puþin trei
luni de zile. Doar cã la Tribunalul
Mehedinþi, familia adoptivã a
intervenit cu o cerere de strãmutare

Cazul “Sorina” plimbat între
instanþele din Oltenia

Procesul Sorinei, fetiþa de 8 ani din Negoieºti - Baia de Aramã, ridicatã cu
mascaþii pentru a fi predatã cuplului care a adoptat-o, va fi strãmutat la Tribunalul

Olt. Aºa a decis Curtea de Apel Craiova. Asta dupã ce dosarul deschis iniþial la
Tribunalul Mehedinþi s-a plimbat ºi pe Judecãtoria Severin.a procesului. Tribunalul a disjuns

cauza strãmutãrii de cea a
ordonanþei preºedinþiale, pe care a
trimis-o spre soluþionare la
Judecãtoria Drobeta Turnu Severin.
La o cauzã atât de delicatã,
Tribunalul ºi-a declinat competenþa
cãtre Curtea de Apel Craiova. Ultimul
episod este cel de marþi, 2 iulie 2019,
când instanþa de apel a decis
strãmutarea la Tribunalul Olt.
   „S-a dispus strãmutarea cauzei,
înregistratã iniþial la Tribunalul
Mehedinþi, la Tribunalul Olt. Instanþa
a constatat desfiinþatã de drept
sentinþa din 25 iunie a Tribunalului
Mehedinþi, prin care soluþionarea
procesului era declinatã cãtre
Judecãtoria Drobeta Turnu Severin.
S-a dispus refacerea tuturor actelor
îndeplinite de instanþã înainte de
strãmutare”, a precizat purtãtorul de
cuvânt al Curþii de Apel Craiova, Ionel

Grigorie, la scurt timp dupã decizia
instanþei, citat de HotNews.ro.

Iatã care a fost soluþia pe scurt:
„ÎNCHEIERE 02.07.2019 Constatã ca
rãmasã fãrã obiect cererea de
suspendare a judecãrii procesului.
Admite cererea de strãmutare.
Strãmutã judecata cauzei înregistrate
iniþial pe rolul Tribunalului
Mehedinþi, sub nr. 1762/101/2019,
la Tribunalul Olt. În temeiul art. 145
alin. 2 Cod procedurã civilã, constatã
desfiinþatã de drept sentinþa civilã nr.
21 din 25 iunie 2019, pronunþatã de
Tribunalul Mehedinþi în dosarul nr.
1762/101/2019, prin care
soluþionarea procesului a fost
declinatã în favoarea Judecãtoriei
Drobeta-Turnu Severin. Dispune
înaintarea dosarului nr. 6333/225/
2019 al Judecãtoriei Drobeta-Turnu
Severin, având ca dosar component

dosarul nr. 1762/101/2019 al
Tribunalului Mehedinþi, cãtre
Tribunalul Olt. Dispune refacerea
tuturor actelor îndeplinite de instanþã
înainte de strãmutare. Definitivã.
Pronunþatã, azi, 2 Iulie 2019, prin
punerea soluþiei la dispoziþia pãrþilor
de cãtre Grefa instanþei.
Document: Încheiere finalã
(dezinvestire)  12/2019  02.07.2019"

Separat de aceastã cauzã,
Judecãtoria Drobeta Turnu Severin
s-a ocupat de ordonanþa
preºedinþialã, pânã când familia
Mihaela ºi Gabriel Sãcãrin au
formulat o cerere de intervenþie, iar
instanþa severineanã a amânat iniþial
judecarea cauzei pentru data de 3
iulie 2019. În tot acest timp, la
DGASPC Mehedinþi este un adevãrat
desant de controale pe linia adopþiei
Sorinei.  Romeo Crîºmaru
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ADMITERE IULIE 2019
Facultatea de Mecanicã din cadrul Universitãþii din Craiova prin

Departamentul de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin
organizeazã concursuri de admitere la ciclurile de licenþã ºi master la urmãtoarele programe de studii:
1.  CICLUL DE LICENÞÃ
Programe de studii de licenþã:
- Ingineria ºi Protecþia Mediului în Industrie:
29 locuri la buget ºi 21 locuri la taxã
- Inginerie Economicã Industrialã:
40 locuri la buget ºi 10 locuri la taxã
- Navigaþie ºi Transport Maritim ºi Fluvial:
28 locuri la buget ºi 2 locuri la taxã
   Studiile se deruleazã în regim de cursuri de zi (4
ani = 8 semestre, 240 credite)
Calendar admitere:
* Înscrierea candidaþilor: 08-23.07.2019;
(L-V: 9-16 ºi S-D: 9-13)
* Afiºare rezultate parþiale: 23.07.2019
* Confirmare locuri pentru candidaþii admiºi:
24-27.07.2019
* Redistribuirea locurilor neconfirmate: 27.07.2019
* Confirmarea locurilor dupã redistribuire:
28-30.07.2019
Media la concursul de admitere este datã de media
generalã de la examenul de bacalaureat (100%)
2.  CICLUL MASTERAT
Programe de studii de master:
- Ingineria ºi Managementul Calitãþii:
22 locuri la buget ºi 28 locuri la taxã
- Managementul Sistemelor Logistice:
22 locuri la buget ºi 28 locuri la taxã
- Managementul Mediului ºi Energie Durabilã:

20 locuri la buget ºi 30 locuri la taxã
   Studiile se deruleazã în regim de cursuri de zi
(2 ani = 4 semestre, 120 credite)
Calendar admitere:
* Înscrierea candidaþilor: 8-17.07.2019;
(L-V: 9-16 ºi S-D: 9-13)
* Desfãºurare proba concurs: 18.07.2019
* Afiºare rezultate parþiale: 19.07.2019
* Confirmarea locurilor pentru candidaþii admiºi:
19-22.07.2019
* Redistribuirea locurilor neconfirmate: 23.07.2019
* Confirmarea locurilor ocupate dupã redistribuire:
24-25.07.2019
Media concursului de admitere la master: 80%
medie licenþã+20% examen tip grilã
3.  Acte necesare pentru înscriere la concursul de admitere:
- diplomã de bacalaureat / adeverinþã pentru
absolvenþii de liceu promoþia 2019 (original);
- foaia matricolã (original);
- certificat de naºtere, original + copie;
- carte de identitate, original + copie;
- adeverinþã medicalã tip M.S.;
- 2 fotografii tip buletin de identitate;
- chitanþa doveditoare a plãþii taxei de înscriere la
concursul de admitere/acte doveditoare pentru cei care
solicitã scutirea de platã a taxei de înscriere ºi
îndeplinesc condiþiile impuse de Senatul Universitãþii;
- dosar tip mapã.

COMUNICAT DE PRESÃ
În perioada 03-28 iunie 2019, I.T.M. Mehedinþi

a desfãºurat, sub coordonarea Inspecþiei Muncii,
Campania Naþionalã la angajatorii care desfãºoarã
activitatea în domeniul construcþiilor, cod CAEN
41, 42 ºi 43. Campania constã în acþiuni de
control privind modul în care aceºtia respectã ºi
aplicã reglementãrile în domeniul relaþiilor de
muncã ºi protecþiei muncii.

Acþiunea are ca obiective:
- Identificarea ºi combaterea muncii nedeclarate
ºi luarea masurilor care se impun pentru
determinarea respectãrii de  cãtre  angajatorii  care
desfãºoarã  activitate  în  domeniul construcþiilor,
a prevederilor legate în domeniul relaþiilor de
munca ºi în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii în muncã;
- Identificarea angajatorilor care utilizeazã
nelegal munca copiilor ºi a tinerilor.
- Determinarea angajatorilor de a încheia
contracte individuale de muncã pentru
persoanele depistate fãrã forme legate de
angajare, de a le înregistra în aplicaþia REVISAL
ºi de a le transmite la inspectoratul teritorial de
muncã în raza cãruia societatea are sediul social.
- Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a angajaþilor în ceea ce
priveºte necesitatea respectãrii prevederilor
legale în domeniul relaþiilor de muncã;
- Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a angajaþilor în ceea
ce priveºte necesitatea respectãrii
prevederilor legale în domeniul
sãnãtãþii ºi securitãþii in muncã;
- Diminuarea consecinþelor sociale
ºi economice negative care derivã
din nerespectarea de cãtre
angajatorii care desfãºoarã activitate
în domeniul construcþiilor, a
prevederilor legale menþionate;
- Eliminarea neconformitãþilor
constatate prin dispunerea de
masuri obligatorii de intrare în
legalitate ºi aplicarea de sancþiuni
contravenþionale corespunzãtoare;
- Diminuarea consecinþelor sociale
ºi  economice  negative care deriva
din  nerespectarea prevederilor
legale, de cãtre angajatorii din
domeniul construcþiilor.

Obiective specifice:
- ac t ivi tãþ i le  speci f ice  d in
ºantierele temporare si mobile.

Mijloace de atingere a
obiectivelor:

- vizite de control în ºantiere temporare
ºi mobile pentru verificarea respectãrii
prevederilor legale în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, în
ºantierele temporare si mobile.
Inspector ºef Gheorghe-Florian Simcea
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea

La festivitatea care a avut loc la sala
amfiteatrului ªcolii Postliceale Sanitare
„Gheorghe Þiþeica”, directorul general al
Fundaþiei “Gheorghe Þiþeica”, prof. Ion Nãnuþi
a rostit cuvântul de deschidere.
   A luat cuvântul ºi directorul instituþiei de
învãþãmânt, prof. Mirela Biban, care a apreciat
munca ºi devotamentul celor 65 de elevi de la
specializarea asistent medical generalist.
Absolvenþii au rostit jurãmântul de credinþã al

Festivitate de absolvire la ªcoala Postlicealã
Sanitarã „Gheorghe Þiþeica”, Drobeta Turnu Severin

asistenþilor, iar ºeful de promoþie a rememorat
cei trei ani de studiu, mulþumindu-le profesorilor
care au contribuit la dezvoltarea ºi formarea lor.
   Ceremonia s-a încheiat cu strigarea
catalogului ºi cu momentul în care viitorii
asistenþi medicali au fost declaraþi absolvenþi.
   La eveniment au luat parte familiile, prietenii
absolvenþilor ºi colectivul profesoral.

Prof. Mirela Biban,
Director ªcoala Postlicealã Sanitarã „Gheorghe Þiþeica”
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Perioada analizatã a fost
liniºtitã pentru leu, la începutul ei, pe
fondul revenirii capitalurilor
speculative pe pieþele de la marginea
zonei euro, în cãutarea unor
plasamente cu randamente cât mai
ridicate, dupã ce Rezerva Federalã
americanã a semnalizat eventualitatea
reducerii dobânzii sale cheie.

Cursul monedei unice a fluctuat
între 4,7199 ºi 4,7224 lei, dupã care
accentuarea deficitelor bugetare a
decuplat leul de la evoluþiile pozitive
din regiune. Media a revenit peste
pragul de 4,73 lei, cea de la sfârºitul
perioadei fiind stabilitã la 4,7352 lei,
atunci când tranzacþiile s-au realizat
în culoarul 4,732 – 4,744 lei, cu
închiderea la 4,734 lei.

Sondajul din luna mai realizat în
rândul analiºtilor grupaþi în cadrul CFA

 Radu Georgescu

Euro revine la cota 4,73
România continuã sã anticipeze o
evoluþie depreciativã a leului. Valoarea
medie a anticipaþiilor pentru orizontul
de 6 luni este de 4,7911 lei/euro, în
timp ce pentru orizontul de 12 luni
valoarea medie este de 4,8384 lei/euro.

Media dolarului american a crescut
de la 4,1434 la 4,1834 lei, la sfârºitul
perioadei, când cotaþiile din piaþã au
fluctuat între 4,183 ºi 4,199 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat pe
pieþele internaþionale în culoarul
1,106 – 1,117 franci/euro. Aceasta a
fãcut ca media sã creascã de la 4,2506
la 4,2649 lei, maxim al ultimilor
aproape patru ani, dar la finalul
perioadei a scãzut la 4,2411 lei.

Valoarea unciei de aur a scãzut pe
pieþele specializate la 1.391 dolari,
dupã creºterea de sãptãmâna trecutã
la peste 1.440 dolari, ca o consecinþã

a detensionãrii relaþiilor comerciale
dintre SUA ºi China. Aceasta a fãcut
ca preþul gramului de aur sã coboare
la sfârºitul perioadei la 187,4404 lei,
dupã ce în urmã cu doar câteva zile
urcase la peste 190 lei, maximul
ultimilor aproape ºapte ani.

Prima zi de iulie a adus anunþul BNR
referitor la noua valoare a Indicelui de
Referinþã pentru Creditele acordate
Consumatorilor (IRRC), care se va
aplica pânã la sfârºitul lui septembrie.
Acesta a urcat de la 2,36% la 2,63%.
IRCC se calculeazã ca medie aritmeticã
a ratelor de dobândã zilnice ale
tranzacþiilor interbancare dintr-un
trimestru al anului.

Indicii ROBOR au avut o evoluþie
liniºtitã. Cel la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 3,23%,
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 3,48%, iar cel la 12 luni la 3,53%.

Rãmâne de vãzut cum va fi
gestionatã valoarea indicilor. Sondajul

CFA România indicã faptul cã „rata
anticipatã a inflatiei pentru orizontul de
12 luni (iunie 2020/iunie 2019) a
înregistrat o valoare medie de 4,12%”.

La finalul intervalului, relansarea
negocierilor comerciale dintre
Statele Unite ºi China, dupã ce
preºedintele american a oferit
concesii omologului sãu Xi Jinping,
între care sã nu aplice tarife noi
pentru importuri ºi o relaxare a
restricþiilor impuse companiei
Huawei, a coborât perechea euro/
dolar la 1,1275 – 1,1320 dolari,
dupã ce la începutul perioadei a fost
atins un maxim de 1,1413 dolari.

Bitcoin a cunoscut în ultimele
sãptãmâni o puternicã apreciere,
reuºind sã atingã un maxim de
13.852 dolari. A urmat o scãdere,
provocatã de marcarea profiturilor,
astfel cã la finalul perioadei media
indicatorilor urmãriþi de Bloomberg
a alunecat spre pragul de 10.500
dolari. Reamintim cã recordul de
peste 19.500 dolari a fost atins în
decembrie 2017.

Analiza cuprinde perioada 25
iunie – 2 iulie.

ANUNÞ
PRIMÃRIA COMUNEI ªOVARNA, JUDEÞUL MEHEDINÞI

SCOATE LA VÂNZARE URMÃTOARELE MIJLOACE  FIXE:
1. TRACTOR U650 = 5100 LEI; 2. AUTOGREDER = 33300 LEI;
3. BULDOEXCAVATOR  = 17100 LEI.
   LICITAÞIA  VA AVEA LOC  PE DATA DE 19 IULIE 2019 ORA 1000.
   Informaþii  la telefon 0720072809.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

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 Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

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 foc sau de aer.
Reparã, renoveazã ºi debaraseazã-te de obiectele
care îþi prisosesc. Rãscoliri sentimentale!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Aspectele financiare îþi deschid sãptãmânã 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.
Activitãþi ºi dialoguri cu membrii familiei.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

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! Cãlãtorii pe distanþe scurte
ºi întâlniri cu pesoanele din anturajul apropiat.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

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.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

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. Sãnãtatea este vulnerabilã,
deci nu forþa nota ºi odihneºte-te conºtient.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

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. La finalul
sãptãmânii este bine sã te odihneºti pe îndelete.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

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! Prietenii te vor provoca
la discuþii aprinse ºi la acþiuni amuzante.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

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 Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

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. Pe la mijlocul sãptãmânii 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. Relaxeazã-te cu ajutorul
activitãþilor culturale, alãturi de cei dragi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la serviciu.
Sarcini de lucru repetitive, controverse colegiale,
urgenþe de rezolvat în timp record. Detaºeazã-te,
îndeplinºete-þi corect ºi la timp sarcinile de lucru ºi
evitã escaladarea conflictelor. Sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentele sistemului digestiv, mai
ales pe stomac, 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. A
doua parte a sãptãmânii evidenþiazã neplãceri
parteneriale. Existã posibilitatea separãrii, divorþului
ºi a modificãrilor privitoare la termenii ºi condiþiile
privitoare la unele colaborãri.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

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! La serviciu
se contureazã sarcini de lucru noi. Relaþiile colegiale
sunt foarte disonante. Autor: AstroCafe.ro

 (4 - 10 iulie 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  0741 228521

În perioada 26-30.06.2019
în capitala Poloniei, Varºovia s-a
desfãºurat în cele mai bune condiþii
Campionatul European pentru
cadeþi, U18, la care au participat
431 sportivi din 39 de þãri la
individual ºi în întrecerea pe echipe
mixt au fost 11 þãri care ºi-au
disputat lupta pentru podium.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
avut 3 sportivi care au reprezentat
România ºi s-au clasat dupã cum
urmeazã:

La Campionatul European pentru cadeþi, U18,
CSM Drobeta Turnu Severin a avut 3 sportivi care

au reprezentat România
Loc III
- COVACIU
IASMINA -48 kg
Neclasat
- VLADU ANA
MARIA -44 kg
- TOPALÃ VLAD -
81 kg
   În întrecerea pe
echipe Covaciu
Iasmina -48 kg ºi
Topalã Vlad -81 kg

au contribuit la câºtigarea medaliei de
argint pe care România a cucerit-o la
aceastã ediþie de campionat European.
   Sportivii Judoka ai CSM Drobeta
îºi continuã pregãtirea pentru a
reuºi cu cei doi sportivi calificati
pentru E.Y.O.F (Jocurile Olimpice
pentru cadeþi) de la sfârºitul lunii
iulie de la Baku –AZE: Covaciu
Iasmina -48 ºi Topalã Vlad -81 kg,
o cât mai bunã reprezentare.
Lena STEREA,  Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Denumire judeþ: MEHEDINÞI
Denumire UAT: JIANA
Sectorul: 82

Anunþ prealabil privind afiºarea publicã a
documentelor tehnice ale cadastrului

UAT JIANA din judeþul Mehedinþi anunþã publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 82 pe o perioadã de 60 de zile,
conform art. 14 alin (1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare
nr. 7/1996, republicatã, cu modificãri ºi completãri ulterioare.
   Data de început a afiºãrii: 08.07.2019
   Data de sfârºit a afiºãrii: 09.09.2019
   Adresa locului afiºãrii publice: sediul primãriei Jiana
   Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã.

Informaþii privind Programul naþional de cadastru ºi carte funciarã 2015-
2023 se pot obþine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar, Stelian STÃNCIOIU

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de cãtre Comuna ªovarna,

judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi aviz
de gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului ALIMENTARE CU
APÃ ÎN COMUNA ªOVARNA, JUDEÞ MEHEDINÞI.
   Apele uzate menajere vor fi colectate în bazine etanº vidanjabile pânã
la realizarea sistemului de canalizare.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã trasmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 14.06.2019.

Primar, Prundeanu Mica Constantin

A
N
U
N
Þ    Vând cavou, în Cimitirul Ortodox “Sf. Gheorghe”, sector 33,

poziþia 12, central, având dimensiuni în plan de 4x3 = 12 mp.
   Cavoul are 6 locuri ºi este la roºu.
   Contact: 0726 407 719
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Legitimat la CSM Drobeta
Turnu Severin, Adrian Bondoc a
cucerit douã medalii de aur la
Campionatul Naþional de Atletism
pentru juniori II, desfãºurat la Piteºti.
Pe pista Stadionului “Nicolae
Dobrin”, elevul pregãtit de Mirel
Bârcu s-a impus în probele 400 ºi
800 metri, pe care le-a încheiat cu
timpul de 50,08 secunde, respectiv
1  minut, 57 de secunde ºi 94 de
sutimi de secundã. Pentru Bondoc
urmeazã douã competiþii pe plan
internaþional, de la care antrenorul
sãu sperã în rezultate cât mai bune.

“La Piteºti, Adrian a câºtigat douã
medalii de aur, în probele de 400 m
ºi 800 m, devenind dublu campion

Câºtigãtoare a campionatelor
judeþene de fotbal rezervate juniorilor
U11 ºi U13, ACS Luceafãrul Drobeta
n-a confirmat la fazele zonale ale celor
douã competiþii.

Repartizatã, la U11, în zona a VI-a,
de la Craiova, echipa severineanã a
fost învinsã, în Grupa B, de CS Hidro
Râmnicu Vâlcea (2-1) ºi CSS Corabia
(4-3). Hidro Râmnicu Vâlcea a

Bondoc, dublu campion naþional

naþional. Mã  bucur pentru evoluþiile
sale ºi sper sa fie la înãlþime ºi la
Campionatul  Balcanic, care are are
loc la Istanbul, în 17 iulie, dar ºi la
Festivalul Olimpic al Tinetereului
European, care va avea loc la Baku,
în perioada 21 - 27 iulie”, a spus
Mirel Bîrcu.
   Tot la Piteºti, mehediþeanca Aurelia
Florescu a devenit campioanã
naþionalã la 800 metri ºi a cucerit
argintul în proba de 2000 metri
obstacole. Eleva pregãtitã de Marin
Istrate, la CSS Drobeta Turnu
Severin, este mai micã de vârstã ºi
va participa, la sfârºitul acestei
sãptãmâni, ºi la Campionatul
Naþional pentru juniori III.

Strehaia se pregãteºte de
Cupa României

Dupã ce a
pierdut barajul

pentru promovarea
în Liga a III-a, fiind
învinsã, cu scorul
general de 4-2, de

Gilortul Târgu
Cãrbuneºti, CS

Strehaia sperã într-
un rezultat pozitiv
la faza naþionalã a
Cupei României.

   Echipa antrenatã de
Mircea Danciu a
câºtigat faza judeþeanã
Mehedinþi, dupã ce a
dispus în finala competiþiei, cu scorul
de 1-0, de Recolta Dãnceu, iar la
sfârºitul acestei luni va juca în primul
tur al fazei naþionale.

Tragerea la sorþi va avea loc în
perioada urmãtoare.

Anul trecut,
câºtigãtoarea Cupei
României –
Mehedinþi, Viitorul
ªimian, a fost
învinsã în primul
tur al fazei naþionale
de Petrolul Þicleni.
Gorjenii s-au impus
cu scorul de 1-0, M. O.

 M. O.

iar în turul secund au fost eliminaþi
de CS Filiaºi. Finala a fost câºtigatã
de Viitorul Constanþa, care a dispus
cu 2-1 de Astra Giurgiu, pe
Stadionul din Ploieºti.

Programul Cupei României
Faza I: 31 iulie 2019
Faza a II-a: 14 august 2019
Faza a III-a: 28 august 2019
Faza a IV-a: 10-12 septembrie 2019
Faza 16-imilor de finalã: 24 - 26 septembrie 2019
Faza optimilor de finalã: 29 - 31 octombrie 2019
Faza sferturilor de finalã: 3 - 5 martie 2020
Faza semifinalelor, manºa tur: 21 - 23 aprilie 2020
Faza semifinalelor, manºa retur: 12 - 14 mai 2020
Finala: 23 mai 2020

Luceafãrul n-a trecut de faza zonalã

câºtigat ºi faza zonalã, dupã ce a
dispus cu 3-1 de Viitorul Argeº,
câºtigãtoarea grupei A, din care au
mai fãcut parte Academia de Fotbal
Gicã Popescu Craiova, Pandurii
Târgu Jiu ºi ASU Politehnica
Timiºoara. Ulterior, trofeul a fost
adjucedat de FCSB, care a învins
Luceafãrul Cluj, cu 5-4.
   La U11, Luceafãrul Drobeta a

fost repartizatã tot în zona a VI-a,
care a avut loc la Râmnicu Vâlcea.
În Zãvoi, severinenii au fost
învinºi, în Grupa B, de LPS Târgu
Jiu (2-1) ºi LPS Viitorul Piteºti (2-
0), dupã care au câºtigat partida
cu CSS Corabia (2-0). LPS Târgu
Jiu a mers la turneul semifinal,

dupã ce a învins cu 3-0
câºtigãtoarea grupei A, CSU
Craiova. Gorjenii au continuat
parcursul impecabil ºi au devenit,
ulterior, campioni naþionali, dupã
ce au învins în finala competiþei
CSA Steaua Bucureºti, scor 3-2,
pe stadionul din Buftea.

 M. O.

3 - 9 iulie
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, de atâta
nãduºealã nu mai ºtim pe unde sã
ne bãgãm, cã nici nu mai trebuie sã
pleci la mare, cã a venit ea cu tot
soarele la noi. ªi de ce sã mai dai
neºte bani aiurea, când te duci sã
iei pâine di la colþ ºi pãnã te întorci

eºti gata bronzat. Bine, asta nu e
pentru toþi, cum nu fu nici pentru
nerodu de Sucã. Pã da, cã vru sã sã
întoarcã di la Timiºoara ºi sã urcã
în primu tren de pleca din garã.
Ghinion, cã abia plecã ºi sã opri.
Stete Sucã ce stete ºi dupã fro douã
ore sã pusã pe întrebat, cã ce sã
întâmplã. Asta dupã ce completã
aiurea toate rebusurile pensionarilor
din trin, aºa de plictisealã. Bine, între
timp mai trase de toate mânerele,
cicã sã vadã dacã sã declanºeazã
alarma în timp ce stã trinu pe loc,
înfundã toaleta cu ºerveþelele cu care
sã ºtergea de nãduºealã, numai de
astea fãcu nerodu.

  La un moment dat plecã trinu,
taman când coborâse ºi Sucã sã
vorbeascã cu neºte oameni de pe
câmp, cum e cu recolta vara asta. Pã
da, cã auzise la nea Daea, cã iar o sã
avem producþie record ºi el vroia sã  nea Mãrin

Sucã ºi trinu în cãlduri, scandalu pe pesta porcinã, nea Orban ºi
alegerile la Mehedinþi

verifice direct în teren cum stã treaba
cu adevãratelea. La un moment dat i
sã fãcu foame, cã dupe fro doiºpe
kilometriu parcurºi, sã opri garnitura
iarã. ªi la vagonu’ restaurant nu mai
era gram de mâncare. Plecã aºa pe
lângã calea feratã ºi sã opri la neºte
pruni sã sã îndestuleze. Îi mai dete

un om di la prãºit neºte apã schiartã,
aproape clocotitã ºi pãnã la trin îl
apucã burta. ªi sã te þii, toaleta
înfundatã, câmpu’ gol, zisã sã sã ducã

pe partea ailaltã a trenului. Nu ºtia
nerodu cã vagoanele au geamuri pe
ambele pãrþi ºi când vãzu cã tot
vagonu’ îl admira în plin câmp, o luã
la sãnãtoasa. Nu sã mai întoarsã la

trin, fãcu cu mâna la ocazie ºi aºteptã
trinu în Eurogara din Severin, fro
cinºpe ore, sã-ºi recupereze bagajele.
Bine, îl aºteptã mai mult la toaletã,
da asta e altã poveste. Acuma zisã cã
el la Timiºoara nu sã mai duce, chit
cã or merge câinii cu covrigii în coadã
pe acolo. Or mai fi rãmas di la
afaceriºtii care au bãgat în ºlam

RAAN-ul. Se ºtie!
Mã nepoate, scandal iarã

în Colegiul Prefectural, unde
nea Drãghiea se rãþoi la
conducerea DSVSA
Mehedinþi, pentru lipsa de
comunicare privind pesta
porcinã ºi pesta micilor
rumegãtoare.... Sabotaj ºi
dezinteres.... ºi rãzboi intern.
Persoana vizatã a fost Irina
Zoican, directoarea
interimarã ºi nu prea...
Acuma, unii spun cã va duce

pâra pãnã la tanti Dãncilã.
Da veni nea ªtef,  consilieru’

personal al ministrului agriculturii,
ca sã prezinte Legea Muntelui. I-
auz, mã fraþilor,  trimisã nea Daea

sã-i informeze pe muntenii
Mehedinþiului.... Presa a lipsit,
comunicarea fãcându-se pe reþelele
de socializare. Ce mai, ne-am
fesbucit cu toþ. Probabel nea Daea
era la plajã, de aia nu o fi ajuns
‘mnealui personal, tocmai la
muntenii Mehedinþiului. Poate data
viitoare. ªi apropo de plajã, cicã nu
prea mai sunt bilete de tratament,
e bãtãlie mare pe locuri. Sã mai
bagã unii în faþã, îi trag alþii în
spate, pãnã la urmã rãmân la
mica înþelegere.

Mã fraþilor, nea Orban îºi aratã
oareºce nemulþumire vizavi de
rezultatu’ alegerilor euro-
parlamentare la Mehedinþi. Cicã fu
ok, chiar dacã unii furã
suspendaþi din foncþie, da sã
putea ºi mai bine, semnal cã
încercãrile liberalilor mehedinþeni
nu îºi prea aratã roadele ºi în
voturi. Bine, pe principiul gargarã
multã ºi voturi puþine.

O fi di la caniculã, aºa cã pãnã
data viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!


