
Dupã 20 de ani

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

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

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XXI Nr. 989

   1 August 2019
16 pagini * 1,00 leu

    Ziarul OBIECTIV  MEHEDINÞEAN a sãrbãtorit recent împlinirea a 20 de ani de la
apariþie. Raportat la situaþia generalã a presei româneºti, evenimentul are semnificaþia

lui aparte. Privind doar presa din judeþul nostru, care, în urmã chiar cu 20 de ani, se
putea lãuda cu apariþia a numeroase publicaþii – cotidiane locale, cotidiane regionale,

sãptãmânale judeþene ºi regionale, reviste de culturã, publicaþii de partid etc., cadru ce
asigura toate condiþiile pentru o concurenþã sãnãtoasã în zona media ºi pentru o

acurateþe sporitã a informaþiei, nemaivorbind de sporirea fireascã a coeficientului de
obiectivitate a acesteia.

Ministrul Apelor ºi Pãdurilor, Ioan Deneº, a vizitat miercuri, 31 iulie a.c.,
judeþul Mehedinþi. Împreunã cu preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu ºi directorul general al Regiei Naþionale a
Pãdurilor - Romsilva, Gheorghe Mihãilescu, s-au pus la punct detaliile

pentru ca porþiunea de drum forestier, din zona Mraconia sã treacã în
administrarea Consiliului Judeþean Mehedinþi pentru a fi asfaltatã ºi
exploatatã din punct de vedere turistic.
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Uzdin este o localitate, cu populaþie româneascã, în Districtul Banatul de
Sud, Voivodina, Serbia. Aºa ar suna sec descrierea localitãþii din Voievodina
Serbia. În mod real, Uzdin este o parte de Românie, cu o populaþie mândrã
de originea sa, care a devenit nu numai un cap de pod pentru românii din
Serbia, ci mai mult, un spaþiu definitoriu pentru  românism, despre care se
spune cã reprezintã mai mult faptul de a fi român decât acasã.

Zilele Uzdinului 2019
Emilia Mihãilescu managerul Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” distinsã cu

Marele Premiu al Culturii Românilor

continuare în pag. 4

citiþi în pag. 9

Statul-putregai a ieºit la suprafaþã:
România nu mai poate fi salvatã de sineamãnunte în pag. 3
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Editorial  de Sorin Vidan

Nu am sunat decât o datã sau
de douã ori la serviciul 112. Prima
datã a trecut soþia mea cu un taxi,
seara, târziu, ºi i s-a pãrut, în goana
maºinii, cã a vãzut un om cãzut, pe
nu ºtiu ce stradã. Am convenit sã
sunãm ºi, aºa era, mai sunase cineva,
112 a fost foarte util.
   Altã datã, tot aºa, am vãzut un om
cãzut pe trotuar, în dreptul bisericii
Maioreasa. A venit imediat salvarea.
Probabil cã mulþi dintre noi, în situaþii
similare, am apelat la 112. Nu am
auzit pe nimeni sã se plângã, pânã
acum, de eficienþa serviciului 112.
   Dar uite cã a venit acest îngrozitor
caz de la Caracal, o tragedie
cumplitã, ºi problema Serviciului
Apeluri de Urgenþã 112, ºi nu numai
a acestui serviciu, se pune în  cu
totul alþi termeni, azi, acum, aºa cum
s-a pus cândva dupã tragedia de la
Colectiv. Acum, Raed Arafat
propune, dupã tragedia din Caracal,
înregistrarea obligatorie a datelor
personale la cumpãrarea cartelelor
Pre-Paid, ceea ce poate duce,
automat, la identificarea posesorului
unui telefon, a adresei acestuia.
Dincolo de toate chestiunile acestea
tehnice ºi legislative, oricum tardive
pentru cazul de faþã, ce poþi spune
în faþa unei asemenea grozãvii?
Cazuri similare, la fel de cumplite,
au mai fost în lume, din nefericire.
Nu ne-am fi gândit vreodatã cã la
noi se mai pot întâmpla astfel de

Erori
lucruri. Cuvintele sunt efectiv de
prisos. ªi din pãcate, tot cutremurul
acesta instituþional de acum -
demisii, anchete, proiecte
legislative, explicaþii, reforme ºi
mãsuri afirmate rãspicat - au un preþ
imens, vieþile unor copii nevinovaþi.
   E clar cã avem cu toþii ceva de
învãþat din o asemenea tragedie,
fiecare la scara sa. Poate cã trebuie
sã fim mai atenþi, cu adevãrat atenþi,
la ce se întâmplã lângã noi, cu
semenii noºtri. Sã nu mai trecem aºa,
nepãsãtori, prinºi de ale noastre.  Nu
facile îndemnuri moraliceºti
intenþionez aici. Dar parcã e ceva în
neregulã cu noi, de la o vreme. Nu-
mi pot explica maniera neglijentã în
care, în cazul la care facem referire,
pornind de la apeluri telefonice clare,
explicite, traumatice, cei de la capãtul
firului au tratat lucrurile. Are dreptate
noul ministru interimar al Internelor,
Mihai Fifor, care a declarat marti,
legat de cazul Alexandrei, cã este lipsa
mare de personal la dispeceratele 112
ºi cã se vor lua mãsuri – zice
dumnealui „bruste”- la ministerul
respectiv: „Ce s-a întâmplat la
Caracal, o tragedie cutremurãtoare,
ne aratã cã e nevoie de o intervenþie
rapidã, abruptã, în reaºezarea unui
sistem de ordine ºi siguranþã publicã.
S-a dovedit cã existã nenumãrate
disfuncþii care din pãcate duc la astfel
de tragedii. A fost un cumul de factori
care a dus la tragedia de la Caracal. E
o eroare în zona poliþiei, în zona
procurorilor, în zona judecãtorilor, e
eroare la 112.”
   Din pãcate erorile acestea le
constatãm prea târziu ºi cu un preþ
cumplit. Ce ne mai încãlzeºte
acum? Pe cine mângâie repararea
erorilor? Te aºteptai la acest
sistem de siguranþã publicã –
dealtfel foarte bine plãtit- sã fie
ireproºabil, sã nu aibã fisuri. Din
pãcate are, iatã.

1. Sunt obligatorii ºi urgente
aflarea ºi comunicarea corectã a
adevãrului, precum ºi luarea
tuturor mãsurilor punctuale ce
þin de acest caz. Existã foarte
multe  surse de informaþ i i
disparate, iar dezinformãrile sau
adevãrurile parþiale au generat un
haos de comunicare ºi percepþie
la nivel public.

În acest sens, voi propune în
CSAT ca grupul de lucru
interinstituþional sã se transforme
într-un comandament dedicat,
condus de domnul Raed Arafat –
punct unic de contact ºi gestiune
care centralizeazã informaþiile
anchetei, elaboreazã analizele ºi
rapoartele necesare ºi comunicã
oficial date despre caz. Se vor face
informãri publice o datã la 6 ore.

2. Am constatat, de asemenea,
analizând raportul MAI, cã au fost
implicate în gestionarea acestui caz
persoane cu o abordare de-a dreptul
inumanã, lipsite nu doar de
profesionalism, dar ºi de
responsabilitate pentru o viaþã
omeneascã. Un asemenea derapaj -
nu doar de la atribuþiile de serviciu, ci
ºi de la empatie ºi condiþie moralã –
este de neacceptat, aºa încât cer urgent
începerea procedurilor de demitere
pentru toþi cei care au fost parte a
proastei gestionãri a apelului 112.

Totodatã, am trimis Corpul de

Având în vedere complexitatea
situaþiei din Caracal, precum ºi toate

implicaþiile sociale, existã douã
prioritãþi clare pe care le voi propune

pentru dezbatere în CSAT:

control al Prim-ministrului în
anchetã ºi în maxim o sãptãmânã
voi avea un raport. În cazul în care
vorbim de o eroare umanã care a
viciat procesul de salvare a
copilului, este obligatoriu ca
organele de justiþie sã acþioneze.
Cer ca cei vinovaþi sã suporte
absolut toate rigorile legii. Cer sã
se facã dreptate pânã la capãt.

De asemenea, voi propune
grupului de lucru condus de domnul
Arafat o analizã ºi un plan specific
pentru condiþii de angajare mai
ample ºi mai dure în serviciul 112,
precum ºi un program de traininguri
intensive ºi evaluãri continue pentru
personalul din aceastã structurã.

Am promis cã vom lua toate
mãsurile necesare în acest caz ºi cã
vom modifica, legislativ ºi
procedural, cadrul de funcþionare al
tuturor instituþiilor implicate în
aceste procese. Avem cu toþii aceastã
datorie, pentru societate, pentru
români, pentru normalitate.
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Prima vizitã în teren, a fost
miercuri, în zona Mraconia, acolo
unde Direcþia Silvicã Mehedinþi are
în derulare proiectul “Reabilitare
drum auto forestier calamitat
Mraconia Axial”. Este vorba despre
reabilitarea drumului care începe la
Statuia lui Decebal ºi are o lungime
de 13,37 km.

“În acest context, de la Consiliul
Judeþean Mehedinþi, vom înainta o
solicitare Ministerului Apelor ºi
Pãdurilor prin care, dupã pregãtirea
drumului pentru asfaltare în baza
proiectului deja existent, porþiunea
de 2,5 km, aflatã de-a lungul zonei
turistice, sã fie trecutã prin Hotãrâre
de Guvern, din domeniul public al
statului în domeniul public al
Consiliului Judeþean Mehedinþi,

astfel încât, ea sã fie modernizatã
din fondurile Consiliului Judeþean.
Am considerat cã acest demers este

Ministrul Apelor ºi Pãdurilor, Ioan DENEª, vizitã în judeþul Mehedinþi

deosebit de important
pentru a continua
dezvoltarea turismului
în Clisura Dunãrii.

Îi mulþumesc
domnului ministru
Ioan Deneº, pentru
promtitudinea cu care
ºi-a dat acordul pentru
a susþine demersurile
noastre, iar în urma
discuþiilor purtate
astãzi, am primit
asigurãri cã în toamna
acestui an, putem
înainta proiectul de

Hotãrâre de Guvern spre aprobare, iar
pe bugetul Consiliului Judeþean, sã
asfaltãm aceastã porþiune de drum

Vizita ministrului Apelor ºi Pãdurilor, Ioan Deneº ºi a directorului general al Regiei Naþionale a Pãdurilor
- Romsilva, Gheorghe Mihãilescu, în judeþul Mehedinþi, a fost una în urma cãreia, proiectele preºedintelui

Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, pentru dezvoltarea turismului în Clisura Dunãrii, nu
numai cã se vor concretiza, dar se vor realiza într-un timp, relativ scurt.

pânã cel târziu, în
primãvara anului
viitor.”, a declarat
p r e º e d i n t e l e
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

În partea a doua a
zilei, ministrul Deneº a
mers în trei zone
afectate de calamitãþi,
în noaptea de 23 spre
24 iunie 2019, mai
exact, la Malovãþ, în
zona pârâului Pleºuva,
la Ghelmegioaia, în

comuna Pruniºor, dar ºi la Strehaia,
în zona râul Huºniþa.

În urma evaluãrilor realizate,

imediat dupã ce s-au înregistrat
debitele record generate de
precipitaþii, s-a stabilit cã în
Mehedinþi, în aceste trei zone, este
nevoie de lucrãri hidrotehnice în
valoare de 31 milioane lei. Ministrul
Ioan Deneº a declarat în Mehedinþi
cã pentru alocarea sursei de finanþare
pentru aceste lucrãri, se va întocmi
un proiect de Hotãrâre de Guvern ºi
va purta discuþii cu prim-ministrul
Viorica Dãncilã. 

Ministrul Ioan Deneº a efectuat
vizita de lucru în Mehedinþi, la
invitaþia preºedintelui Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu ºi a deputatului de
Mehedinþi, Vlad Bontea.

Marþi, 30 iulie a.c., în baza
Planului de mãsuri ESTIVAL 2019,
privind creºterea gradului de
siguranþã al elevilor pe perioada

 Biroul de presã

Compartimentul de Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii a desfãºurat o
acþiune preventivã la „ªcoala de varã”, eveniment organizat la

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, din municipiul Drobeta Turnu Severin

COMUNICAT DE PRESÃ

vacanþei de varã, Compartimentul
de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii a desfãºurat o acþiune
preventivã la „ªcoala de varã”,

eveniment organizat la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier, din
municipiul Drobeta Turnu Severin.
   În prezenþa reprezentanþilor
instituþiei, poliþiºtii mehedinþeni au
dialogat cu elevii ºi pãrinþii
acestora, pe teme preventive:
- deplasarea pe drumul public în
calitate de pietoni ºi bicicliºti,
respectarea regulilor privind
siguranþa în traficul rutier;
- norme de conduitã ºi
comportament pe stradã, la ºcoalã
sau la locul de joacã;

- evitarea oricãror situaþii posibil
conflictuale, a provocãrilor ºi intrarea
în contact cu persoane necunoscute;
- mânuirea sumelor de bani ºi a
obiectelor de valoare;
- reguli de protecþie atunci când
utilizeazã internetul.
   Copiii prezenþi la ºcoala de varã
au apreciat acþiunea poliþiºtilor,
astfel de întâlniri urmând a se
desfãºura pe toatã perioada
vacanþei de varã a elevilor.

 Biroul de presã al
IPJ Mehedinþi
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Mãnãstirea “Sfânta Ana“ din
localitatea Orºova ºi-a serbat hramul

Manifestãrile prilejuite de
aceastã mare sãrbãtoare au început
încã din seara zilei de miercuri, când
a fost sãvârºitã slujba privegherii, de
cãtre o delegaþie trimisã din partea
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
prin purtarea de grijã a Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim.
   În dimineaþa zilei de joi a fost
sãvârºitã slujba de sfinþire a Agheasmei
Mici, Sfânta Tainã a Maslului, Acatistul
Sfintei Ana, iar mai apoi fiind sãvârºitã
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie de
cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,
împreunã cu Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei ºi Preasfinþitul Pãrinte Paisie
Lugojanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timiºoarei.
   La ceremonia euharisticã a
participat ºi un sobor de preoþi ºi
diaconi, în timp ce la stranã
rãspunsurile au fost date de cãtre
psalþii Catedralei Episcopale din
Drobeta-Turnu Severin.
 Mãnãstirea „Sfânta Ana”, ctitoria
de pe Dealul Moºului.
   Aºezatã pe coama Dealului Moºului
ce dominã Orºova ºi împrejurimile
sale, de unde privitorul poate admira
pitorescul golfului Cerna cu potcoava
noului oraº ce se ridicã în jurul
malurilor sale, dar ºi o parte a
imensului lac de acumulare pânã la
„Porþile de Fier” ale bãtrânei Dunãri,
Mãnãstirea „Sfânta Ana” þine sã
aminteascã celor ce-i trec pragul cã
aceste locuri sunt încãrcate de istorie

 Ori acest lucru, aceste
simþiri sunt extraordinare.
   Poate în acest fel vorbind despre
emoþiile celor care ajung sã cunoascã
comunitatea din Uzdin, ne facem o
idee cam despre ce înseamnã aceasta.
De foarte mult timp, am putea spune,
chiar din totdeauna, mai ales cã aici,
la Uzdin, românismul este la el acasã,
cã sunt sfinte tradiþiile ºi datinile
strãmoºeºti.
   În afara faptului cã reprezintã cel mai
mare “portal” deschis comunitãþii
româneºti din Serbia, graþie unor
oameni vrednici, cu suflet mare de
român, cu talent nemãsurat în
meºteºugirea vorbelor în rime ºi
poveºti,  cu darul de a împleti în culori
ºi de a zugrãvi cu vopsele minunate,
inimi de români, despre Uzdin putem
afirma fãrã tãgadã cã reprezintã un
fenomen cultural naþional al
românilor din Serbia.
   Aici la Uzdin, în creuzetul închipuit
de personalitãþi deosebiþe, ca artiºti,
ca români creatori de Românie ºi
românism veºnice, în spaþiul mitic al
României eterne, apar  bijuterii,
diamante, fãurite din alchimia
sufletului românesc.
   Poate fãrã Societatea Literar
Artisticã “Tibiscus”, fãrã Vasile Barbu
strãjer la „Poarta de vest a
românismului”, cum îi place sã îºi
recomande localitatea natalã, cel care
face cinste românilor ºi sârbilor
totodatã,  fãrã pictoriþele din Uzdin,
strãjerii românismului, care
înconjoarã România, aflaþi dincolo de
graniþele fireºti ale þãrii, lucrurile ar fi

Joi, 25 iulie, când Biserica Ortodoxã prãznuieºte Adormirea Sfintei
Ana, mãnãstirea mehedinþeanã “Sfânta Ana” din localitatea Orºova ºi-

a serbat hramul.
ºi cã aici a reînviat viaþa monahalã,
cu îndemnul sacru al vieþii moral-
creºtine. Înãlþarea cinstitului
aºezãmânt constituie o mulþumire
adusã lui Dumnezeu de cãtre ctitorul
Pamfil ªeicaru pentru cã l-a ocrotit
pe toatã durata rãzboiului, de la
Orºova la Mãrãºeºti, pentru cã i-a
salvat viaþa în timpul grelelor lupte
duse pe acest deal în vara ºi toamna
anului 1916. Atunci a fost îngropat
chiar pe aceastã coamã de deal, într-
un tranºeu, de explozia unui obuz,
împreunã cu prietenul ºi camaradul
sãu de arme Petre Gãvãnescu.
   Scãpând cu viaþã, Pamfil ªeicaru s-
a legat sã ridice în acest loc, atunci
când va avea posibilitãþi materiale, o
mãnãstire în spiritul tradiþiilor noastre
româneºti. Construcþia mãnãstirii s-a
desfãºurat între anii 1936 ºi 1939,
dupã un proiect al arhitectului
bucureºtean ªtefan Peterneli, execuþia
lucrãrilor fiind condusã de inginerul
Gheorghe Betelevici. Ridicarea vetrei
monahale a fost precedatã de tãierea
prin pãdure a unui drum de acces
pietruit, numit iniþial „Drumul Eroilor”,
ce urca din centrul vechii Orºove,
ºerpuind printre dealuri, ºi care pe
parcursul sãu de 1.500 metri era
strãjuit de ºapte troiþe cu bãnci de
popas, sculptate din lemn de stejar
masiv. Pe fiecare troiþã erau sãpate
dedicaþii pentru fiecare regiment ce a
participat la luptele de la Alion, Cerna
ºi eliberarea Orºovei în acele zile
fierbinþi din august-noiembrie 1916.

Zilele Uzdinului 2019
Emilia Mihãilescu managerul Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” distinsã cu

Marele Premiu al Culturii Românilor

avut un curs diferit.
   Poate povestea românilor din
Uzdin, Voievodina ar fi fost scrisã
altfel. Sau poate, cine ºtie, acest colþ
de românism ar fi fost uitat. ªi
desigur fãrã cei de acasã, care au
susþinut cu tot sufletul ºi cu toatã
logistica necesarã, fenomenul
cultural de amploare generat de
comunitatea din Uzdin.
   Un mare prieten pentru cei din
Voievodina, pentru care aidoma lui
Nichita “patria” înseamnã “limba
românã” a fost, de a lungul timpului,
Consiliul Judeþean Mehedinþi,
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”.
   Ca de fiecare datã la “Zilele
Uzdinului” a fost prezentã delegaþia
Centrului Cultural, condusã de
managerul Emilia Mihãilescu. Ca
întotdeuna conducerea Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” a
contribuit la desfãºurarea manifestãrii
editând publicaþii ºi logistic. Emilia
Mihãilescu a primit cu aceastã ocazie
Marele Premiu al Culturii Românilor
- “Podul lui Traian”.
   Meritã felicitãri deopotrivã românii
din Voievodina care, iatã, nu au
pregetat niciodatã nimic pentru a-ºi
afirma identitatea, care poartã cu
mândrie straiele ºi preþuiesc tradiþiile,
ºi numele de “român” dar ºi cei de
acasã, instituþii, precum Consiliul
Judeþean Mehedinþi, Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”, oficialitãþi sau
oameni de culturã, care de-a lungul
timpului au fãcut tot posibilul ca
“limba românã”, patria, sã rãmânã
veºnicã în cugetul ºi simþirea acestor
bravi români din Uzdin.

 Urmare din pag. 1

 G. P. Continuare în pag. 6
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Sunt mii de români care au
avut noroc sã iasã ilegal pe la
frontiera din Mehedinþi spre Occident,
dar ºi mulþi care n-au avut acest
noroc. La 30 de ani de la cãderea
comunismului, nu se ºtie exact
numãrul celor care au încercat sã
treacã ilegal frontiera sau numãrul
celor arestaþi ºi condamnaþi, bãtuþi
ori  împuºcaþi de militarii în termen,
cu acordul tacit al ofiþerilor.
Scriitoarea Ileana Wisket aduce prin
cartea ei „EU-Ro.cem“ în faþa opiniei
publice româneºti o chestiune
extrem de tristã: cea a românilor
împuºcaþi de grãnicerii români în timp
ce încercau sã treacã Dunãrea în
fosta Iugoslavie, care au fost
îngropaþi fãrã cruce, în gropi
comune, atât pe malul sârbesc, cât
ºi pe cel românesc. Un astfel de
cimitir, o groapã comunã, existã la

Vârciorova, judeþul Mehedinþi. În
munca de documentare a cãrþii,
Ileana Wisket a ascultat mãrturii
cutremurãtoare care ilustreazã
barbarismul represiunii
grãnicereºti.
Doamna Ileana Wisket, cum
s-a nãscut ideea acestei cãrþi,
care este motivul pentru care
aþi ales sã abordaþi un
subiect atât de sensibil?
Ileana Wisket: Ideea s-a nãscut

în urmã cu 3-4 ani când am fãcut
un filmuleþ despre criza copiilor din
Siria ºi atunci îmi aduc aminte cã
cineva mi-a spus: «Bine, dacã te
preocupã refugiaþii sirieni, de ce nu
te preocupã ºi refugiaþii pe care i-aþi
avut voi». Mã preocupa ideea
pentru cã am trãit aici, sunt nãscutã
pe malul Dunãrii ºi mã gândeam
deseori la asta, însã îmi era fricã sã
abordez subiectul. Am tot aºteptat,
e adevãrat nepermis de mult, am
aºteptat sã mã detaºez cumva, sã
se adune timp. Cineva cãruia i-am
luat interviu chiar îmi spunea: «Aþi
venit prea târziu. De ce aþi venit abia
acum? Eu ce vã pot spune este doar
30 la sutã din ce s-a întâmplat».
Este vorba de domnul din Orºova,
un martor extrem de important. ªi
este deja foarte târziu ºi pentru noi,
ca naþie sã nu ne trezim ºi sã nu

acþionãm în vreun fel. E pãcat.
Domnul acesta din Orºova pe care
îl amintiþi în primul capitol al cãrþii,
cu ce se ocupa pe timpul lui
Ceauºescu? Declaraþiile lui despre
oamenii împuºcaþi ºi descãrcaþi pe o
masã în cimitirul de la Orºova,
unde erau apoi îngropaþi fãrã
cruce, sunt îngrozitoare.
   Dânsul se ocupa cu restaurarea
monumentelor funerare, nu a vrut
sã-ºi dea numele. Este un om cu un
spirit de observaþie deosebit ºi care
ºtie enorm de multe lucruri. El este
cel care mi-a dezvãluit cã imediat
dupã Revoluþie, într-o noapte, s-au
adus camioane, basculante ºi s-a
turnat beton în cimitirul din Orºova,
s-a zidit o fundaþie care nu îºi avea
sensul ºi au ridicat capela
Adormirea Maicii Domnului pentru
a se acoperi niºte urme.
Sã înþelegem cã s-a turnat beton
peste morþii îngropaþi acolo, în
cimitirul de la Orºova?
   Insinueazã acest fapt foarte clar, de
altfel, se vede la faþa locului cã este
turnat beton aiurea. Eu puneam
întrebãri despre mormintele celor
împuºcaþi ºi îngropaþi acolo ºi mi-a
spus cã au fost puºi rãsfiraþi ca sã li
se piardã urma. O altã chestiune care
„zace“ în uitare, pur ºi simplu, este
cimitirul de la Vârciorova. Este o

placã comemorativã „Vârciorova in
Memoriam“, care s-a turnat cu vreo
zece ani în urmã. Cimitirul este în
paraginã. Nu întâmplãtor am fãcut o
fotografie cu o groapã din care iese o
viperã, adicã rãul acesta care continuã
sã mocneascã ºi sã iasã din pãmânt.
Nu ºtiu, am zis cã nu întâmplãtor am
ajuns acolo, nu ºtie nimeni nimic
despre acest cimitir. Este unicul
cimitir din România unde au fost
aruncaþi în gropi cei uciºi pentru cã
au încercat sã treacã Dunãrea înot
spre libertate între 1948 ºi 1960. Dar
încercãrile nu s-au oprit la 1960, pot
sã spun cã ultimele persoane
îngropate aici au fost exact în 1989,
prin varã-toamnã. La Vârciorova este
un punct extrem de important, dar
abia vezi placa ºi nimeni din Severin
nu ºtie despre acest cimitir. Sunt
cruci ºi morminte neîngrijite, nimeni
nu a cãlcat pe acolo, nimeni nu le
aduce o floare, nimeni nu ºtie câte
cadavre au fost depuse acolo.
Cum a fost munca de documentare
la carte? Vã întreb pentru cã încã
se pãstreazã tãcerea despre acest
subiect al grãnicerilor atât din
partea autoritãþilor, cât ºi din partea
oamenilor care într-un fel sau
altul au fost implicaþi ori au vãzut
aceste crime...

 Organizaþia The Open
Network for Community
Development este o iniþiativã
comunitarã româno-flamandã cu
rezultate ºi intervenþii pe proiecte de
dezvoltare comunitarã, excepþionale.

A 7-a reuniune TON, cu participarea partenerilor europeni

Propunerea de practici, metode de
lucru, mod de promovare, acþiune ºi
formare este un cap de afiº pentru
metodologia asociaþiilor comunitare,
la  nivel european.
   În perioada 26-28 iulie 2019, în

Moldoviþa, Suceava, bordul
european al Asociaþiei TON s-a
reunit cu organizaþiile ºi vectorii
reprezentativi ai comunitãþilor de
intervenþie din þarã, pentru
manifestarea anualã TONNE 2019.
   Din zona noastrã a fost invitat
un grup de 3 dezvoltatori sociali,
femei, care contureazã pas cu pas,
o asociaþie sub umbrela TON, care
are ca principalã direcþie de
acþiune patrimoniul local.
Contribuþia la agenda de lucru a
întâlnirii a fost una remarcatã ºi
subliniatã cu tuºe groase, chiar
de dezvoltatorul flamand. Cel mai
mare succes al reuniunii este
confirmarea desfãºurãrii TON

2020, în Mehedinþi.
   Au fost 3 zile de poveste, o poveste
frumoasã ºi dinamicã, cu specialiºti
de mare conþinut, ateliere ºi
secvenþe de formare foarte actuale,
pe un fond de naturã, tradiþii ºi
patrimoniu bucovinean fabulos.
   O ocazie de a învãþa, de a aprecia
ºi de a porni implementarea acestui
model de dezvoltare - prin transfer
de leader ºi expertizã, într-o
comunitate periorãºeneascã din
Mehedinþi - care sã genereze un
dinamism al schimbãrii comunitare
ºi de ce nu? politici de dezvoltare
localã, coerente.

Mihaela Dobre-Mirea
expert comunicare socialã

INTERVIU: Scriitoarea Ileana Wisket despre românii împuºcaþi de
grãniceri la Dunãre: „Sã nu faci nimic în memoria lor este cumplit“

Scriitoarea Ileana Wisket vorbeºte, într-un interviu, despre ultimul sãu volum „EU-Ro.crem“. Este o
carte cutremurãtoare despre cei care au fugit din România comunistã pe la frontiera cu fosta

Iugoslavie, consideratã una dintre cele mai sângeroase graniþe ale Europei.

 Alexia M.
 continuare în numãrul urmãtor
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Ziarul OBIECTIV
MEHEDINÞEAN a sãrbãtorit recent
împlinirea a 20 de ani de la apariþie.
Raportat la situaþia generalã a presei
româneºti, evenimentul are
semnificaþia lui aparte. Privind doar
presa din judeþul nostru, care, în urmã
chiar cu 20 de ani, se putea lãuda cu
apariþia a numeroase publicaþii –
cotidiane locale, cotidiane regionale,
sãptãmânale judeþene ºi regionale,
reviste de culturã, publicaþii de partid
etc., cadru ce asigura toate condiþiile
pentru o concurenþã sãnãtoasã în
zona media ºi pentru o acurateþe
sporitã a informaþiei, nemaivorbind
de sporirea fireascã a coeficientului
de obiectivitate a acesteia. Ce vreau
sã spun e cã, la acel moment, nu se
putea vorbi  în Mehedinþi de un deficit
de organisme de presã – dimpotrivã,
aº putea zice – problema noastrã
esenþialã fiind legatã de diversificarea
stilurilor ºi de abandonarea unor
ºabloane depãºite care încorsetau
atitudinal actul de presã. Îmi amintesc
cã apariþia primelor numere ale
Obiectivului Mehedinþean semãna cu

declanºarea unei rafale de artificii în
mult prea liniºtitul nostru oraº.
Scandaluri gata sã izbucneascã,
ameninþãri cu acþionarea în judecatã,
inflaþie de drepturi la replicã, telefoane
anonime încãrcate de ameninþãri –
toate aceste fenomene au creat noii
publicaþii o faimã instantanee  de
nonconformism. Treptat, optica
publicului s-a modificat sensibil, la
aceasta contribuind creºterea
ponderii materialelor de opinie ºi
atitudine. Grija celor care au condus
acest ziar, soþii Gabriela ºi Teodor
Abagiu, de a-i asigura un echilibru
tematic ºi stilistic a ferit Obiectivul de
nedorite excese, care i-ar fi subminat,
în timp, autoritatea. La toate acestea,
s-ar putea adãuga o viziune
managerialã realistã dar eficientã. În
puþine cuvinte, aºa se face cã
OBIECTIVUL Mehedinþean a reuºit
nu numai sã se menþinã pe piaþã ºi
sã aibã o remarcabilã ritmicitate ºi
constanþã în apariþie, dar ºi sã devinã
numãrul 1 în momentul de faþã în
Mehedinþi. Pe parcursul celor 20 de
ani de apariþii, în paginile

OBIECTIVULUI au semnat nume
prestigioase ale presei ºi vieþii
culturale locale ºi naþionale, în paralel
cu tineri aflaþi pe drumul afirmãrii
profesionale, publicaþia având, în
anumite perioade ºi alura unei ºcoli
de presã. Pe cei care au onorat cu
semnãturile lor paginile acestui ziar,
dar care au trecut, unii nedrept de
devreme, la cele veºnice, îi amintim
pe profesorii, scriitorii ºi oamenii de
culturã Nicolae Calomfirescu,
Constantin Stana, Constantin Juan,
Emil Albiºor, Virgiliu Tãtaru, Mircea
Goia, pensionarul preocupat de
problemele sociale ale concetãþenilor
sãi, Aurel Ivan ºi alþii.
   * La reuniunea aniversarã de la
sfârºitul sãptãmânii trecute a
participat majoritatea celor care
semneazã în mod curent în Obiectiv
mehedinþean, care au petrecut câteva
ceasuri relaxante evocând întâmplãri
mai vechi sau mai noi sau desenând
proiecte ale unor activitãþi viitoare.
La mulþi ani, Obiectiv mehedinþean!
   * În ºedinþa sa ordinarã de marþi,
30 iulie 2019 Consiliul local al

municipiului Drobeta Turnu Severin
i-a retras mãscãriciului elefantin Popa
ªtefan, ce-ºi mai zice ºi Popa’s, titlul
de cetãþean de onoare cu care fusese
blagoslovit cu ceva ani în urmã. O
hotãrâre pe cât de necesarã, pe atât
de înþeleaptã, pentru care iniþiatorii ei,
viceprimarul liberal Daniel Cârjan, în
primul rând, meritã felicitãri. Nu a fost
un vot în unanimitate, cum ar fi fost
de aºteptat, datã fiind mitocãnia
ciurucului de... onoare. Au fost niºte
voci din acelea... sensibiloase,
blegoase, obiective pânã-n mãduva
oaselor, domnule, care cereau sã fim
clemenþi, sã-i dãm ºi cetãþeanului
cuvântul (ca ºi cum nu îl avusese ºi
nu abuzase de el!), sã nu ne grãbim
ºi alte prostioare de aceeaºi facturã
greþoasã. Am mai spus-o: în capul
þuguiat al unor astfel de oameni,
mârlanii de factura lui Popa’s ãsta ar
trebui sã facã, de trei ori pe zi, cãchiþa,
eventual cu stropi, sã-i umple de sus
pânã jos de genialitatea cu care
respectivii  vor sã fie botezaþi.
   * Crimele de la Caracal, care au
înfiorat o þarã întreagã reprezintã,
dupã umila mea pãrere barometrul
stãrii de spirit al unei þãri în care nu
se mai poate trãi. Chiar nu se mai
poate trãi. În jurul celor douã oribile
crime se þes de zor scenarii demente
care merg chiar pânã la manipularea
alegerilor prezidenþiale din toamnã.
La Caracal se vorbeºte despre
recrutarea câtorva zeci de tinere eleve
în chip de prostituate pentru
americanii de la Deveselu!!! Ceva între
silã, groazã ºi deznãdejde – senzaþie
greu de închipuit a fi suportatã de
un om normal.

Bibicu’ (p.cf. Eugen Mãicãneanu)

Dupã 20 de ani

 Urmare din pag. 4
Odatã încheiate lucrãrile, mãnãstirea trebuia târnositã, cu
hramul Sfintei Ana, dupã numele mamei ctitorului, ºi
introdusã în circuitul monahal ca aºezãmânt de maici.
Din pãcate, Episcopul Vasile Lãzãrescu, viitorul Mitropolit
al Banatului, a refuzat târnosirea, motivându-ºi opoziþia
prin aceea cã lucrãrile de construcþie nu au fost precedate
de acordul episcopiei. În acest fel, sfinþirea mãnãstirii a
fost mult întârziatã din cauza izbucnirii celui de al Doilea
Rãzboi Mondial. Situaþia a rãmas fãrã schimbare odatã
cu instaurarea regimului comunist. Slujba de sfinþire a
avut loc abia la data de 2 decembrie 1990, fiind oficiatã
de Preasfinþitul Damaschin Severineanul, fost Episcop-

Mãnãstirea “Sfânta Ana“ din Orºova ºi-a serbat...
vicar al Mitropoliei Oltenei.
   De numele lui Pamfil ªeicaru se leagã ºi întemeierea
ziarului „Curentul”. Astfel, în anul 1928, Pamfil a fondat
prestigioasa publicaþie pe care a condus-o, semnând zilnic
în paginile ei, pânã în luna august 1944, la rubrica
„Editorial”. Ziarul a fost înzestrat cu un edificiu propriu ºi
cu o tipografie, în vremea aceea printre cele mai moderne
din lume. Publicaþia a reapãrut la Munchen, în Germania,
între 3 ianuarie 1978 ºi decembrie 1980, seria a doua
–caz unic în lume ca o publicaþie sã reaparã dupã
50 de ani de întrerupere cu acelaºi director-fondator
ºi editorialist.
Marian Gherghinescu, Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Cu fonduri proprii,  în
valoare de 150.000 de lei, s-au
achiziþionat 21 de vitrine frigorifice,
14 dintre ele fiind repartizate în
Piaþa Mircea, 4 în Piaþa Crihala ºi

3 în Târgul Veterani.
   Noile vitrine frigorifice au fost
deja instalate în Piaþa Mircea, în
sectorul brânzeturi, unde a fost
igienizat ºi spaþiul ºi iluminatul
modernizat.
   Primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu, a

declarat cã era nevoie de aceastã
investiþie pentru un comerþ civilizat
ºi cã lucrãrile de modernizare a
pieþelor agroalimentare din oraº vor
continua ºi anul viitor:
   Vitrinele frigorifice care au fost
înlocuite aveau o vechime de peste
20 de ani ºi erau uzate atât fizic,
cât ºi moral.
   ”Încercãm cu fonduri proprii sã
modernizãm, pe tronsoane, Piaþa
Mircea ºi Piaþa din Crihala. Avem
în plan ºi modernizarea sistemului
de aer condiþionat, dar fiind vorba
de o clãdire imensã, trebuie sã
venim cu un proiect mare de câteva
milioane de lei. În momentul de
faþã, lucrãm la studiul de fezabilitate
ºi sperãm ca anul viitor sã

demarãm lucrãrile de
modernizare”, a declarat primarul
Marius Screciu.
   “Noile vitrine frigorifice pe care
le-am achiziþionat sunt importate
din Polonia, din punct de vedere
tehnic sunt foarte eficiente, au o
reducere de consum de energie de
50 la sutã. Rãcirea se face prin
ventilare, cele vechi aveau rãcire
staticã, deci asta înseamnã cã ele
nu mai îngheaþã. Produsele se
menþin foarte bine, la o temperaturã
de 2 grade, au termometre
electronice care în permanenþã se
autoregleazã”, a precizat Gabi
Popescu, directorul Administraþiei
Pieþelor din Drobeta Turnu Severin.

Lucrãri de modernizare la Piaþa Mircea
Veºti bune pentru comercianþii din Piaþa Mircea, dar ºi pentru severinenii
care se aprovizioneazã din acest loc. Piaþa a intrat într-un amplu proces

de modernizare, care va continua ºi în cursul anului viitor.

 Biroul de presã

Consiliul Local a votat
proiectul liberalilor de retragere a
titlului de cetãþean de onoare al
municipiului Drobeta Turnu
Severin deþinut de domnul ªTEFAN
POPA POPA’S, precum ºi de
schimbare a denumirii sãlii “ªtefan
Popa Popa’s” de la Palatul Culturii
în sala “Gheorghe Anghel”.
   Din pãcate, domnul ªtefan Popa
Popa’s a avut nenumãrate ocazii fie
sã-ºi cearã scuze public, fie sã
revinã asupra declaraþiilor nefericite
la adresa oltenilor sau mãcar sã
explice ce a vrut sã spunã.

Tãcerea domniei sale a fost un
rãspuns pentru noi toþi...

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin

Comunicat

Severinenii i-au
luat titlurile ºi

onorurile lui Popa’s În aproape doi ani
de activitate,
Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural a
creat câteva
evenimente cu
perspectivã ºi bine
primite de publicul
severinean ºi nu
numai. Continuãm
sã vã satisfacem
aºteptãrile cultural-
artistice ce pot
contribui la
dezvoltarea
turismului cultural
pe aceste frumoase
meleaguri dunãrene
ºi vã invitãm sã
participaþi în 9
respectiv 10 august
la un concert de
muzicã rock, aflat
deja la cea de-a II-a
ediþie “Rock Fest –
AICI SEVERIN”, ce
va avea loc în
incinta Cetãþii
Medievale a
Severinului. Intrarea
este liberã ºi
concertul are
sprijinul Primãriei
Municipiului Drobeta
Turnu Severin.
Vã aºteptãm cu drag.

Rock Fest “AICI SEVERIN” 2019
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Nu mã numãr printre
persoanele sedentare. Cãlãtor înrãit,
am avut ºansa de a pãºi pe cinci din
cele ºase continente ale globului ºi
am cunoscut oameni extrem de
diferiþi. Din aceastã posturã, atunci
când sunt mângâiat cu nesfârºite
elogii la adresa românilor emigraþi ºi
pãlmuit cu aspre acuzaþii aduse
cetãþenilor rãmaºi aici, a acelora care
au decis sã trãiascã în România
înþelegând cã fãrã ei þara asta n-ar mai
exista, sunt sceptic. Sã fie cele douã
entitãþi atât de diferite? Sau sunt
prezente aici, în acest mod de a
judeca calitãþile ºi defectele cuiva, o
sumedenie de interese politice?
Întreaga parte inteligentã a
poporului român sã se fi adunat în
afara graniþelor þãrii?
   Nimeni nu mã poate contrazice
atunci când spun cã ceea ce azi,
emancipaþi, numim „diaspora” este
parte ruptã din România. La o privire
mai atentã, este, la nivel mai mic,
România însãºi, pãstrãtoare a tuturor
calitãþilor ºi purtãtoare a tuturor
defectelor acestui popor. De ce ar fi
ea, aceastã Românie în mic, altfel
decât sora ei mai mare? Sã fi
reprezentat rãtãcirea ei prin lumea
largã un revoluþionar tratament anti
prostire care sã-i fi ºters din caracter
toate defectele ancestrate pãstrându-
i numai calitãþile? Nu se mai lasã ea,
diaspora, manipulatã? I-a dispãrut ei,
diasporei, apetitul spre mistificare,
minciunã ºi înºelãciune? A devenit
ea, aceastã micã parte de Românie
(aflatã, totodatã, departe sau extrem
de aproape) mai responsabilã în
raport cu soarta surorii ei mai mari,
sau cu destinul propriu, decât a fost
în anii dinainte de emigrare? I s-a
inoculat, acolo, în surghium, un IQ
mai acãtãrii fiecãrui emigrant român?
Sã fim serioºi! Diaspora este identicã
nouã, a celor ne „diasporizaþi”. Doar
cã este de zeci de ori mai fãrâmiþatã
ºi din acest motiv mult mai lesne
frãmântatã de Mãria Sa Propaganda
în malaxorul ei al dracului de parºiv.
Vechiul 10 august. De ce ar fi
devenit el un punct de referinþã?
Am înþeles cã 10 august 2018 a devenit
un important punct de referinþã în

lunga ºi infructuoasa „luptã stradalã”
a opoziþiei postdecembriste (aceeaºi
ºi mereu alta). Cum de s-a întâmplat
aceastã minunatã transformare ºi de
ce aceastã zi ar fi devenit specialã
pentru români, încã nu-mi este clar.
Ne amintim cu toþii. La 10 august anul
trecut a fost, ca ºi înainte, una dintre
multele “manifestaþii” anti
guvernamentale ne aprobate legal. Ca
ºi cele dinaintea ei, nu a fost decât o
rãzmeriþã cvasi-violentã, spontan-
organizatã din timp ºi pe deplin
asiguratã atât pecuniar cât ºi
programatic din surse rãmase, pentru
prostime, anonime. Ca ºi multe altele
petrecute în prea tânãra noastrã
democraþie, ºi acest „protest spontan”
a fost, conform planului, împãnat cu
diversioniºti profesioniºti strecuraþi
printre manifestanþii paºnici, utopici,
ºi ca urmare uºor manevrabili pentru
specialiºtii în domeniu. Ne-am putea
gândi cã nuanþa atribuirii acestui
protest diasporei (încã nu ºtim de cãtre
cine) ar fi ingredientul care sã îi aducã
atributul de „Special”. Numai cã,
dispora n-a prea fost prezentã în piaþã.
Nu ea, diaspora, agita disperatã
steaguri ºi placarde. Nu ea striga
nervoasã „Jos Guvernul!” Nu diaspora
a încercat sã spargã uºile executivului
ºi nu diaspora a aruncat în forþele de
ordine cu sticle incendiare ori cu pietre
scoase din pavaj. Nu diaspora, aflatã
la sute sau mii de kilometri distanþã, a
bãtut sãlbatec o tânãrã îmbrãcatã în
uniformã, nu ea i-a furat pistolul ºi, în
mod sigur, nu ea s-a sufocat cu gazele
iritante ºi s-a înecat în jetul tunurilor
cu apã… Poate înþelegem mai bine
ce s-a întâmplat pe 10 august 2018
ascultând ce spunea la douã luni dupã
protest un român trãitor în Belgia,
Cornel Radu-Loghin, unul dintre
puþinii români dinafara graniþelor aflaþi
în Piaþa Victoriei în acea zi: „suntem o
masã de manevrã la dispoziþia
politicienilor din România, dar acest
lucru este foarte bine cunoscut în
diaspora. Mai sunt puþini cei care cad
pradã acestor manipulãri ºi sper ca în
viitorul apropiat diaspora chiar sã-ºi
spunã cuvântul într-un mod clar ºi
peste tot ce înseamnã manipulare din
partea tuturor partidelor politice din

România”[1].
   De ce ar fi protestul din 10 august

2018 deosebit de altele, de ce ar fi
special, demn de a deveni un punct
de referinþã al luptei cu „Ciuma
Roºie”? Poate pentru cã, la insistenþa
ºi cu contribuþia hotãrâtoare a
partidelor din opoziþie, forþele de
ordine au fost târâte într-un proces
absurd, vinovate cã nu au lãsat
huliganii sã-ºi facã de cap. Sau poate
pentru cã, în loc sã fie traºi la
rãspundere diversioniºtii profesioniºti
(cunoscuþi prea bine atât de SRI cât ºi
de poliþie) care au atentat la ordinea
de drept din þarã asaltând în vãzul
întregii lumi uºile Guvernului, ei au fost
transformaþi în victime inocente ºi,
fiindcã impostura nu are limite, au
devenit acuzatori publici aplaudaþi.
Oricum ar fi, aºa cum numai în logica
democraticã româneascã este posibil,
protestatarilor violenþi, dar ºi celor
nonviolenþi dar participanþi voluntari
la un protest ilegal, li s-a atribuit
circumstanþa de sfinþenie. În acelaºi
timp, forþelor de ordine, obligate prin
lege sã apere liniºtea în stat, li s-a
aplicat, de cãtre aceeaºi elitã
democraticã, eticheta de atentatori la
viaþa cetãþenilor paºnici. Aºa cum
numai în logica politicã otrãvitã de
ambiþii imbecile este posibil, sute de
emisiuni televizate, zeci de publicaþii
„fanion ale democraþiei” ºi o mulþime
de O.N.G.-uri cu titulaturi profund
cetãþeneºti, au încearcat sã convingã
populaþia deja ameþitã cã vinovaþi
pentru „maltratarea” cetãþeanului
liniºtit aruncãtor inocent de cocteiluri
Molotov sunt ºefii jandarmeriei,
ministrul de interne, guvernul în
totalitatea sa ºi, desigur, preºedintele
partidului de guvernãmânt. Dirijorul
întregii orchestraþii murdare? Nimeni
altul decât preºedintele þãrii! Vorba lui
nenea Iancu Caragiale: „Curat
constituþional!”
Noul 10 august. O reprezentaþie cu
ecouri internaþionale destinatã
mobilizãrii forþelor opoziþiei pentru
alegerile din noiembrie?
   Încã din februarie se anunþa o
participare record la protestul
„Diaspora 2". Organizatorii, anonimi
deocamdatã ºi încã ne retraºi ca în
cazul predecesorilor, au anunþat cã vor
aduce în stradã un sfert de milion de
oameni![2] Sunt voci care, mai
prãpãstioase, anunþã explozii ºi

incendieri. Întrebarea este, ce motive
vor fi invocate ºi ce câºtig se estimeazã
cã va aduce o asemenea vânzolealã?
Motivele sunt greu de înþeles din
moment ce, comparat cu august 2018,
realitatea politicã româneascã este azi
cu totul alta. Acum nu mai existã
pretextul Ordonanþei 13 ºi nicio altã
Ordonanþã care sã ridice sângele în
cap haºtagiºtilor nu se aflã pe tapetul
Cabinetului Dãncilã. Guvernul s-a jurat
cã nu mai agitã apele Justiþiei ºi se
þine de cuvânt. Executivul „criminal”
de acum un an nu mai existã. Ministrul
de interne, „mincinoasa ºi vinovata
principalã”, a demisionat. „Tartorul
gazãrii oamenilor paºnici ºi a copiilor
nevinovaþi”, cel care manevra personal
în Piaþã un tun cu apã, Dragnea, este
la zdup. Chiar ºi vestita „Ciumã Roºie”
(a nu se confunda cu o anume bluzã
roºie devenitã „celebrã” - n.r.), aflatã
acum sub tratamentul atent al doctoriþei
Viorica, pare a fi suferit o mutaþie
importantã spre o banalã virozã de
sezon, incolorã. Ba, la o privire mai
atentã, în adâncurile fostei „Ciume
Roºii” parcã s-ar întrezãri uºoare
nuanþe de culoarea cravatei cotidiene
a preºedintelui… În ceea ce priveºte
câºtigul, s-ar putea sã se meargã pe
varianta îndelung experimentatã:
„Încercarea moarte n-are”.
   Diaspora, prezentã mai mult prin
mesajele de pe reþelele de socializare,
fãrã o implicare directã, este la fel de
nemulþumitã ca anul trecut. Din
motive politice ºtiute de toatã lumea,
pare sã nu fi sesizat schimbãrile de
aici ºi de aceea sã fi rãmas la fel de
intrasigentã cu ceea ce se vede de la
ea, de departe, cã se întâmplã în þarã.
Explicaþia ar putea fi cã, a doua oarã
în câþiva ani, nu ºi-a putut duce la
bun sfârºit avântul nemaiîntâlnit, fãrã
precedent ºi ne susþinut logic de
niciun eveniment notabil, de a vota.
Ce anume le-o fi stârnit în aºa mãsurã
pofta exprimãrii dreptului de vot
românilor dinafara þãrii încât, ca la
inaugurarea cu mari reduceri de preþ
a vreunui nou supermagazin, sã se
calce în picioare pentru a ajunge la
ºtampila mult râvnitã? Pentru noi,
ageamii, rãmâne un mister!

Un experiment anunþat, al doilea 10 august

Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale[1] Digi 24, 10.10.2018, ora 22.14

[2] Realitatea Net, 11 februarie 2019, ora 15.25
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Statul-putregai a ieºit la
suprafaþã în toatã splendoarea sa, dupã
moartea unei fetiþe care a crezut cã ce
a vãzut în filmele americane este
adevãrat. Adicã suni la 112 ºi
„supermanii”, viitori posesori de pensii
speciale, vin lângã tine. Nu. În realitate
nu este aºa. Viaþa bate filmul, cum se
spune. În realitate este mult mai
complicat decât în filme sau în cãrþi.
Nu este totul doar alb ºi negru, doar
crimã ºi pedeapsã. Sunt foarte multe
zone de gri. În viaþã dupã crimã vine
altã crimã ºi poate cã nu pedeapsa.

Cel mai greu în viaþa unui cetãþean
este când îºi dã seama cã nu mai are
niciun fel de speranþã. E ca ºi cum ar
veni pompierul sã stingã focul la
gospodãrie, fie chemat prin 112, ºi
îþi cere ºpagã. Dacã nu ai sã îi dai
sau dacã nu vrei sã îi dai, atunci
pompierul sã se întoarcã la locul de
unde a plecat. Acesta este sentimentul
pe care îl ai în faþa splendorii statului-
putregai numit România. Aceasta este
adevãrata Românie: un Mexic mai
mic. Nu Halep, nu Hagi, nu Coandã
sau Brâncuºi. Nu, astea sunt excepþiile
cã pe un maidan de stat apar ºi „erori”.

Statul-putregai a ieºit la suprafaþã: România nu mai poate fi salvatã de sine
Prin moartea crudã a Alexandrei,

mai crudã decât a soldaþilor morþi în
rãzboaie pentru România, a apãrut în
toatã splendoarea toatã dimensiunea
statului-putregai numit România.
Este un stat profund corupt ºi mafiot,
în care mai pâlpâie câte o luminiþã
pe ici pe colo, dar care este stinsã
rapid. Uciderea speranþei,
deznãdejdea. Sã suni la 112 ºi sã îþi
rãspundã statul criminal. E ca ºi cum
ai fugi de un criminal ºi ca printr-un
coºmar ai gãsi refugiu în casa unui
alt criminal. Cel mai negru vis, un
coºmar fãrã ieºire. Acest lucru l-a trãit
pe pielea ei victima, ucisã de cei doi
criminali: Dincã ºi statul corupt ºi
mafiot. E ca ºi cum într-un film de
groazã un individ ar scãpa din iad ºi
ar alerga spre lumina din faþã cu
gândul cã este Raiul, dar de fapt este
lumina de la flãcãrile altui iad.

Când a murit ºi ultima speranþã
atunci românul îºi vinde casa ºi îºi
face valiza ºi pleacã. Pleacã nu de
foame sau de sete, ci pentru cã ºtie
cã nu mai are nicio speranþã ºi cã
urmãtorul pas este moartea.

Statul-putregai a ajuns într-un

moment de cumpãnã. Data trecutã era
blamat PCR cã este în controlul total
al statului. Acum grupãrile mafiote ºi
interlope sunt în multe oraºe mânã
în mânã cu justiþia ºi cu poliþia.
România, cel puþin în zona de sud,
seamãnã foarte mult cu Mexicul ºi cu
alte state în care infractorii ºi mafioþii
cumpãrã tot ºi controleazã statul pânã
în cele mai intime aspect ale sale:
numesc politicieni în funcþii în
administraþie, numesc ºefi de poliþie,
propun nume de parlamentari.

Este un stat în care nu se mai poate
trãi, din care se fuge cât mai repede.
Cele 10 milioane de români care
trãiesc în afara þãrii nu au plecat
neapãrat de foame ºi de sete, ci pentru
cã ºi-au dat seama cã vor mai trece
foarte mulþi ani pânã când România
va deveni un stat adevãrat. Au trecut
30 de ani de democraþie ºi þara
noastrã s-a transformat într-un vis
urât sub oblãduirea politicienilor
corupþi. Aproape cã nu mai existã oraº
în care clanurile mafiote sã nu

conducã ºi sã nu se impunã în viaþa
comunitãþii. Traficul de persoane ºi
de droguri intrã în apanajul crimei
organizate. Cel mai crud lucru este
când poliþiºtii ºi magistraþii sunt mânã
în mânã cu traficanþii de copii. Adicã
statul îºi ucide copiii, viitorul.

Este cumplit când afli cã persoanele
care ar trebui sã te apere te vând cu
mâna lor crimei organizate. Pe cine
mai surprinde astãzi când vãd cã
interlopi care terorizeazã comunitãþi
întregi sunt protejaþi de poliþie ºi
eliberaþi din arest sau din închisoare
de judecãtori. Cum sã nu îºi piardã
românii speranþa când statul criminal
le ucide copiii? Din pãcate, statul-
putregai nu mai poate fi salvat. Nu mai
poate scãpa nimeni þara de coºmarul
în care se aflã. Nu vor mai rãmâne sã
vorbeascã decât morþii care au murit
degeaba. ªi Alexandra a murit degeaba.
Mãcar pe lumea cealaltã sã nu
gãseascã niºte îngeri corupþi, cu
rânjetul lui Dincã pe faþã -  mãcar acolo
sã fie Dreptate.

 ªtefan Bãeºiu
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Pãrintele Nicolae Prunã de la Parohia
Vânãtori, a trecut la cele veºnice

Preacucernicul Pãrinte
Prunã Nicolae, preot paroh al

Parohiei Vânãtori, Protopopiatul
Vânju Mare, a trecut la cele

veºnice în dimineaþa zilei de 27
iulie 2019, în urma unui tragic

accident de circulaþie.
   P.C. Pr. Prunã Nicolae s-a nãscut
în ziua de 17 martie 1954, în
localitatea Vânãtori, Comuna
Vânãtori, Raionul Cujmir, din pãrinþii
credincioºi Nicolae ºi Nicoliþa Prunã.

   ªcoala primarã ºi cea gimnazialã le-a absolvit în localitatea Vânãtori. În
perioada 1969-1974 frecventeazã cursurile Seminarului Teologic Liceal
“Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, iar între anii 1979-1983 frecventeazã
cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureºti, promovând
examenul de licenþã cu teza “Participarea Bisericii Ortodoxe Române la

Adunarea Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Contribuþii ºi poziþii ale delegaþilor noºtri”.
   La data de 15 martie 1976 se cãsãtoreºte cu
tânãra Paula Cioabã din localitatea Corcova,
judeþul Mehedinþi, dând naºtere la doi prunci,
Maria-Cristina (1976) ºi Mihail-Narcis (1979).
   Începând cu data de 1 iunie 1976 este numit
preot paroh pe seama Parohiei Vânãtori, judeþul
Mehedinþi, parohie pe care a condus-o timp de
peste 4 decenii.
   În ziua de 31 octombrie 2015, în urma unor
ample lucrãri de restaurare ºi conservare a
bisericii cu hramul “Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, Purtãtorul de Biruinþã”, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei a resfinþit sfântul lãcaº ºi i-a acordat
Preacucernicului Pãrinte Nicolae Prunã, rangul
de Iconom Stavrofor.
   Veºnicã sã-i fie pomenirea!

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

* Ne-a pãrãsit, exact în ziua în care împlinea 72 de ani, profesorul
ION (NELÃ) CRÃCEA, fost primar al oraºului Vânju Mare, între 2001-
2004 ºi, în câteva rânduri director al Liceului
ºi al ªcolii gimnaziale din aceeaºi localitate.
Un profesionist remarcabil, iubit de toatã
comunitatea vânjeanã pentru bunãtatea,
pentru generozitatea sa funciare, pentru
spiritul organizatoric ºi gospodãresc
desãvârºit ºi, nu în ultimul rând, pentru
bonomia ºi caracterul lui neconflictual. O
boalã care nu pãrea prea agresivã avea sã-i
punã capãt zilelor. A fost cel mai bun prieten
pe care l-am avut în aceastã viaþã, vreme de
aproape 50 de ani.
   Dumnezeu sã aibã grijã de sufletul sãu nobil ºi bun!
   Adio, prieten fãrã pereche! Eugen Mãicãneanu

Poliþiºtii de frontierã din cadrul
Sectorului Poliþiei de Frontierã
Porþile de Fier II au intervenit în
sprijinul unor cetãþeni români aflaþi
pe un velier, pe fluviul Dunarea,
pentru aducerea acestora, în condiþii
de siguranþã la mal, întrucât în zona
respectivã era instituit un cod
portocaliu de vreme severã.

În data de 27.07.2019, ora
19.30, echipajul  unei
ambarcaþiuni rapide din cadrul

Sectorului Poliþiei de Frontierã Porþile de Fier II, în timp ce se afla
în misiune pe Dunãre a fost solicitat de pasagerii velierului Epsilon,
pavilion Belgia, pentru a interveni în sprijinul acestora, având
probleme la propulsia ambarcaþiunii. Velierul a plecat din Belgia ºi
avea ca destinaþie portul Constanþa.
   La bordul ambarcaþiunii se aflau trei cetãþeni români, care au fost
acostaþi la pontonul poliþiei de frontierã, km.flv.864,5, în condiþii de
siguranþã, întrucât în zona respectivã era instituit un cod portocaliu de
vreme severã. În data de 29.07.2019, ora 06.00 aceºtia ºi-au continuat
cãlãtoria în condiþii de siguranþã.

PURTÃTOR DE CUVÂNT, Ag ºef  MORARU CORINA

Velier sub pavilion Belgia,
sprijinit de poliþiºtii de frontierã

mehedinþeni
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Scrisori Þãranului Român

Mãria Ta, Þãran Român! (III)

 va urma

Ai trecut veacurile cu bine ºi
cu rãu, cu bucurii ºi cu dureri, cu
lacrimi sfinte ºi poveri. Ai fost plugar,
ai fost cioban, ai fost ostaº, ori meºter
bun la toate, ai fost poet, artist,
cântãreþ, pictor, zidar, tipograf, ºi
multe altele, dar în primul rând ai fost
Om. Cuvântul þi-a fost cuvânt,
contract nescris ºi legãmânt de veci,
pe rãboj þi-ai însemnat numãrul
zilelor, oilor, lacrimilor ºi speranþelor.
L-ai avut pe Dumnezeu din cer
tovarãº pe drumul veºniciei ºi-ai
avut codrul ºi munþii ca cetãþi,
reazim, scãpare, prieteni ºi fraþi. În
umbra codrilor seculari te-ai gãtit de
luptã, în întunecimea pãdurilor þi-ai
învins duºmanii. Codrul te-a apãrat,
te-a încãlzit la vreme de viscol, te-a
înþeles la greu, þi-a mângâiat sufletul
cu cântecul ºi freamãtul lui, þi-a dat
bãrbãþie ºi speranþã în izbândã.
Pãdurea þi-a dat lemnul din care þi-
ai fãcut ºi casã, ºi masã, ºi pat, ºi
altar, ºi cruce, ºi grajd, ºi car, ºi
fluier, ºi vioarã, ºi ghioagã, ºi puºcã,
ºi plug, ºi scaun, ºi sicriu. Când þi-
a fost viaþa mai grea, când þi-a fost
ceas de cumpãnã, te-ai afundat în
codru ºi te-ai regãsit pe tine. Când
mai marii lumii te-au nedreptãþit, te-
au umilit, þi-au rãpit libertatea,
copiii, pãmântul, nevasta, þi-ai luat
lumea-n cap ºi te-ai dus în codrii,
de unde ai luptat cum numai tu ai
ºtiut, ca haiduc, ca ostaº, ca
partizan. Codrii ºi munþii te-au
apãrat, te-au ascuns, te-au hrãnit, te-
au înarmat ºi þi-au dat puterea de
care aveai nevoie ca sã învingi. Ei
au rãmas mãrturie peste veacuri
pentru izbânzile tale pe câmpul de
luptã. Ar fi destul sã amintesc în
acest sens de Codrii Cosminului lui
ªtefan cel Mare din Þara Bucovinei.
Codrii þi-au adus ploile la vreme
potrivitã, ca sã-þi rodeascã holdele
de grâu ºi merii în livadã. Codrii ºi-
au înfipt rãdãcinile în stâncile
munþilor ºi n-au lãsat puhoaiele sã-
þi ia casa, ºi grãdina, ºi pomii, ºi
lanurile de tot felul. Munþii ºi
dealurile þãrii, vãile ºi ºesurile erau
acoperite de plapuma pãdurilor.
Codrii Teleormanului erau zid de
netrecut cândva pentru vrãjmaºi.
Codrii au fãcut sã fie o rânduialã în

lumea ºi în viaþa ta ºi a neamului
tãu.  Nu te-ai ruºinat niciodatã, când
s-a spus: ,,codru-i frate cu românul!”
Mãria Ta, þi-e sufletul rãnit ca un
vultur lovit de vânãtor. Codrii tãi de
altãdatã, care au fãcut parte din viaþa
ºi din istoria ta, sunt doar pâlcuri
rãzleþe de copaci, de tufiºuri ºi de
mãrãcini. Nici iepurii nu-ºi mai pot
gãsi adãpost în hãþiºul lor. Munþii
sunt ca niºte capete pleºuve, chelite
de prea multele tãieri de pãduri.
Dealurile sunt uscate ºi aproape
pustii. Dumbrãvile rãcoroase de
altãdatã le vedem în filmuleþe pe
ecranele calculatoarelor.  Mii ºi mii
de hectare de pãduri au fost vândute
pe nimica toatã ºi lemnul a fost
scos din þarã pe bani grei. Au ars
focuri în fiecare an ºi au mistuit mii
ºi mii de hectare de pãduri
seculare. Au fost falsificate acte, au
fost duºi martori mincinoºi în
instanþe ºi astfel s-au trezit peste
noapte “proprietari” de munþi ºi
de codrii indivizi care altãdatã aveau
doar bâtul cu care mutau þestul pe
vatrã. Au tãiat drujbele copacii, i-au
cãrat maºinile ºi trenurile, i-au
prelucrat combinatele, ori i-au
vândut ca lemn simplu la strãini.
Aurul verde al þãrii ºi al Mãriei Tale
s-a risipit în cele patru vânturi.

Deºertul ºi pustiirea au luat locul
încet-încet pãmânturilor mãnoase de
altãdatã. Grânarul Europei a ajuns un
câmp de mãrãcini, de scaeþi ºi
pãlãmizi. Ne-au secat izvoarele
pãmântului. Norii au înþãrcat. Din
când în când se mai sparge câte un
rezervor al cerului ºi puhoaiele cad
peste noi cu sãlbãticie: ne iau casele,
pãmânturile, oamenii ºi vitele ºi lasã-
n urma lor ogaºe ºi prãpãstii
înfricoºãtoare. Animalele pãdurilor
de altãdatã le mai gãsim în cãrþi, în
reviste, în filme, în amintiri.
   Fratele dintotdeauna al românului
a ajuns un strãin flãmând ºi gol, rãnit
ºi betejit, abia trãgându-ºi sufletul.
Plângi, Mãria Ta în tainã, dar
suspinul nu þi-l aude nimeni ºi
lacrimile nu þi le zãreºte decât
Dumnezeu. Dar chiar mai exiºti cu
adevãrat, Mãria Ta?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Evoluþia leului din perioada
analizatã a fost una de stabilitate faþã
de euro, dolarul ºi francul elveþian
având un parcurs mai agitat. În piaþa
monetarã, indicii ROBOR ºi-au
continuat tendinþa descendentã,
atingând valori care se mai
înregistrau la începutul anului.

Euro a început perioada la 4,7194
lei, însã la sfârºitul intervalului leul a
preluat evoluþia descendentã din
regiune, pe fondul ieºirilor de
capitaluri speculative, iar media a
urcat la 4,7301 lei, când tranzacþiile
s-au realizat în culoarul 4,728 – 4,734
lei, cu închiderea la 4,732 lei.

Perioada actualã de stabilitate este
consecinþa creºterii intrãrilor mai mari
de valutã la nivelul caselor de schimb,
însã leul se poate confrunta cu
probleme spre finalul anului, datoritã
încetinirii creºterii economice care se
bazeazã în mare mãsurã pe consum.

Ultimul sondaj realizat de CFA
România, în rândul membrilor sãi,
anticipeazã o evoluþie depreciativã
a leului în urmãtoarele 12 luni. În
urmãtoarea jumãtate de an euro ar
putea creºte la 4,7810 lei, în timp
ce pentru orizontul de 12 luni
valoarea medie a cursului anticipat
este de 4,8262 lei.

Dacã guvernul ºi-a construit
bugetul pentru acest an pe o creºtere
economicã de 5,5%, Comisia
Europeanã anticipa în prognoza sa de
varã un avans anual de 4%. În
schimb, un raport al agenþiei de
rating Moody’s prognozeazã o
creºtere economicã de 3,3%.

Media dolarului american a urcat
de la 4,2368 la 4,2493 lei, cea de la
finalul intervalului fiind stabilitã la
4,2441 lei, când tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,241 – 4,249 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat pânã
la 1,096 – 1,099 franci/euro, dar a
încheiat intervalul la 1,104 – 1,107.
Media ei a urcat pânã la maximul ultimilor
patru ani de 4,2992 lei dar a scãzut la
sfârºitul perioadei la 4,2847 lei.

Aprecierea monedei americane a
fost însoþitã de scãderea pe pieþele

Douã luni cu euro la 4,72 – 4,73 lei
specializate a unciei de aur la 1.414
– 1.421 dolari, ceea ce a fãcut ca
preþul gramului de aur sã scadã la
193,8432 lei. Reamintim cã maximul
ultimilor ºapte ani de 194,9091 lei, a
fost atins în urmã cu douã sãptãmâni.

Indicele de Referinþã pentru
Creditele acordate Consumatorilor
(IRRC), care se va aplica pânã la
sfârºitul lui septembrie, a fost calculat
de banca centralã la 2,63%.

Excesul de lichiditate din piaþa
monetarã, chiar dacã BNR a continuat
sã o sterilizeze, a produs scãderea
indicilor ROBOR, care au ajuns la
valori ce se mai întâlneau la începutul
anului. BNR a atras luni de la bãncile
comerciale 1,333 miliarde lei, în
depozite cu scadenþa la o sãptãmânã
cu o dobândã de 2,5%, egalã cu cea
de politicã monetarã.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat
la calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut la 3,06%,
minim al ultimilor cinci luni, iar cel
la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, la
3,20%, minimul ultimelor ºapte luni.

Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci,
a coborât la 3,31%, iar cel la 12
luni la 3,36%.

Dolarul a avut o evoluþie
apreciativã, la care a contribuit
creºterea PIB-ului SUA în ritm anual
cu 2,1%, dar ºi speranþele
investitorilor cã Rezerva Federalã
americanã va opera o tãiere a
dobânzii sale cheie de numai un sfert
de punct procentual. La sfârºitul
perioadei euro fluctua între 1,1132 ºi
1,1153 dolari.

Dorinþa statelor de a reglementa
mult mai sever piaþa criptomonedelor,
dupã anunþarea proiectului Libra al
Facebook, a fãcut ca bitcoin sã scadã
pe pieþe specializate de la 10.700
dolari, la începutul perioadei, la 9.400
- 9.600 dolari la sfârºitul ei.

Analiza cuprinde perioada 23 –
30 iulie.  Radu Georgescu

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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Societatea de culturã româno-germanã,
APOZIÞIA e.V., al cãrui semicentenar îl serbãm este
rezultatul unei evoluþii, care, în contextul
conjuncturilor care au însoþit-o a implicat sute ºi
sute de persoane, începând cu cele care au iniþiat-
o, au sprijinit-o, au frecventat-o, au promovat-o
cu încãpãþânare, sau doar au profitat de ea.
   Timpul nu-mi permite sã prezint o quintesenþã,
despuiatã de misinterpretãrile partizane, motiv pentru
care amintesc doar numele câtorva, fãrã sã drãmuiesc
cauzele, motivaþiile, comportamentul, efectul ºi
valoarea angajamentelor ºi contribuþiilor lor, pe care
am schiþat-o mai pe larg în textul multiplicat ce
vã va sta la dispoziþie, dupã încheierea festivitãþii,
ºi pe care promit s-o fac, în detaliu, într-un volum
ce sper sã aparã pânã la finele a.c.
   Ca „principalul vinovat“, regret cã nu am nici timp
sã-mi schiþez propriile-mi motivaþii, care au cauzat
înfiriparea acestei alcãtuiri, ºi nici sã ilustrez-pentru
înþelegerea momentului- situaþia mondialã, starea
din Germania, din blocul de Est ºi din þarã ºi cum
arãta exilul la sfârºitul lui 1968, prezenþele ºi
facilitãþile ori impedimentele existente la München.
Era momentul Primãverii pragheze, când urmãream
cu fervoare evenimentele care ne-au electrizat.
   Constrâns de refuzurile multora, implicit al lui
Ciorãnescu - care mi-a declarat cã la München nu e
posibilã iniþierea unui cenaclu, informându-mã la
organele de ordine -dacã ne este permis-, am decis cu
soþia, pe atunci studentã, iniþierea unui cerc literar-artistic
româno-german la noi acasã, pe rãspundere personalã,
la care sã ne invitãm prietenii, colegii ºi cunoscuþii, ºi,
în urma unei invitaþii, prima întrunire a Cenaclului
literar-artistic, - numele iniþial purtat patru ani-, a
demarat la 23 martie 1969, în Siegfriedstr. 3, München,
în prezenþa a 9 persoane: Aristide BURILIANU, Apostol

N. CACIUPERI, Ion CICALÃ, George CIORÃNESCU,
Hilde DUMITRU, Ion DUMITRU, Dionisie GHERMANI,
Ion LUÞAI, Alexandru PANÃ.
   Conform programului alcãtuit ad hoc, Hilde a
citit ºi comentat în germanã douã poeme din Paul
Celan, dupã care Ciorãnescu, Cicalã ºi
subsemnatul am citit câte douã poezii, urmate de
consideraþiile critice ale lui Burilianu, Caciuperi,
Ciorãnescu ºi Ghermani. S-a decis ca întrunirile
sã aibe loc în continuare în fiecare a patra Duminicã
din lunã, începând de la orele 10 ºi apoi a urmat
un bufet cu câteva pahare de Club Sekt, oferite de
gazde. Astfel a demarat amintitul cenaclu.
Ni s-au alãturat în lunile urmãtoare: Mihai
CISMÃRESCU, alungat dupã patru întruniri de câþiva
imberbi care nu-i doreau prezenþa, apoi Aneli-Ute
GABÁNYI, René de FLERS, Radu MAIER, Emil
SIGMETH, ºi în trecere, scriitorul Alexandru
CIORÃNESCU ºi alþii; Andrei DÂNGÃ, Virgil Marin
GHERASIM, Vlaicu IONESCU, - ulterior ºi Lidia
IONESCU, Ion ANASTASIU, Mathilde CLOOSS, ªtefan
MALUSCHEK, Jacob POPPER, Emil SIGMETH,
Nicolae STROESCU, numãrul total ajungând la 31.
   Cum câþiva dintre musafiri se comportau ca ºi
când s-ar afla într-o salã publicã, neavând nici-un
respect faþã de soþie, pe care mi-o tratau ca pe o
servitoare, ºi, în urma unui inexplicabil gest,
petrecut pe când ne aflam cu fetiþele de 3 ºi 4 ani la
Biserica Sf. Nicolae de la GASTEIG, când dând
mâna cu Ciorãnescu, Letiþia Cifarelii ºi Galatea
Lemonidi, laolaltã i-au întors demonstrativ spatele,
ºi buimãciþi, imediat ne-am îndepãrtat, Hilde
contrariatã declarându-mi categoric cã „aceste
persoane nu mai au ce cãuta în casa noastrã!”,
motiv pentru care am fost silit sã caut o altã soluþie.
   Bucurându-mã de bunãvoinþa doamnei Dr.

ªcoala  de Perfecþionare a
Pregãtirii Personalului Poliþiei de
Frontierã Drobeta Turnu Severin a
gãzduit miercuri, 31 iulie a.c., peste
100 de elevi aflaþi în tabãrã în judeþul

Cela de-a doua ediþie a Taberei Naþionale “CSI Drobeta”, organizatã
de Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Mehedinþi

Mehedinþi, în cadrul celei de-a doua
ediþii a Taberei Naþionale “CSI
Drobeta”, organizatã de Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Mehedinþi.

În virtutea protocolului semnat de
ºcoala noastrã ºi D.J.S.T. Mehedinþi,
elevii au participat la diferite activitãþi:
le-a fost prezentat domeniul de
activitate al poliþiei de frontierã dar ºi

al instituþiei noastre, au vizitat
laboratorul de criminalisticã, cel de
falsuri în documente ºi au asistat la
exerciþii demonstrative pe baza
sportivã din incintã.
 Prin aceste acþiuni s-a urmãrit
promovarea misiunii de poliþist de
frontierã ºi totodatã orientarea în
carierã a tinerilor, care în viitor doresc
sã facã parte din marea familie a
Ministerului Afacerilor Interne.

Le urãm vacanþã plãcutã în
continuare ºi zile cât mai frumoase
pe meleaguri mehedinþene!

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Inspector principal de poliþie

Brucã Ionela

Ion DUMITRU: Societatea de Culturã Româno-Germanã „Apoziþia“ e.V. München, la 50 de ani
-Începuturi ºi evoluþie - Text detaliat pentru difuzare între cei prezenþi la deschiderea manifestãrilor jubiliare „Apoziþia“ la Consultul

General Român din München, programatã în seara zilei de 28.06.2019, orele 18.00
Christine ZAUCHZIG, coordonatoarea activitãþilor de
la Haus der Begegnung, Rumfordstr. 21 München,
ºi a directorului Curatoriumului Dr. Johannes
MAURER, ne-am putut desfãºura în condiþii ºi mai
optime activitatea în acel lãcaº, întrunindu-ne în
fiecare ultimã sâmbãtã din lunã, între orele 17 ºi
21.00, ºi organizând sporadic ºi alte diverse
manifestãri cu public, responsabilitatea ºi
organizarea -cu cele implicate- rãmânând, în grija
subsemnatului, asistat cu precãdere tot de soþia,
dezamãgitã de faptul cã cenaclul nu a putut sã devinã
- conform ideii iniþiale- unul germano-român.
   În urmãtorii trei ani numãrul frecventatorilor s-a
dublat, nu doar cu localnici ci, în trecere, ºi cu
autori ºi intelectuali din alte pãrþi precum: Horia
Roman, Dinu Adameºteanu (Italia), D.C. Amzãr,
(Wiesbaden), Leonida Arcade-Mãmãligã, Denise
ºi Radu Câmpeanu, Grigore Filitti, Dan Eremia
Grigorescu-Negropente, Mihai Korne (toþi din
Paris), Aurelio Rãuþã (Madrid), Dr. Alexandru ªuga
(Köln), Nicolae Novac (SUA) etc.
Redactând -cu destulã migalã-, pentru ai da o formã cât
mai adecvatã —  la o simplã maºinã de scris, cãreia i-
am adãugat caractere româneºti -cuprinsul unei reviste
cu o selecþie din cele citite în cenaclu, cu ilustraþii de
Radu Maier, care nu avea încã nume, ºi prezentând-o la
întrunirea din februarie 1973, dupã diverse propuneri,
ne-am decis pentruAPOZIÞIA,sugeratã de Ciorãnescu,
denumire care am þinut personal sã fie adãugatã ºi
titulaturii insuficiente a cenaclului, devenit de atunci
Cenaclul literar-artistic „Apoziþia“, „naºul“ elaborând
un text explicativ introdus ulterior, ca editorial, intitulat
Ce este APOZIÞIA, ºi prezentat, în ºedinþa festivã din
23 martie 1973, urmat, de expunerea mea privind
activitatea în cei patru ani de existenþã.

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna evidenþiazã planul domestic ºi
relaþiile cu membrii familiei. Se contureazã schimbãri
majore în casã ºi privitor la bunuri patrimoniale,
deþinute în comun cu membrii familiei ºi neamurile.
Se închide o etapã, se deschide o alta. Este bine sã te
implici serios în treburile casei ºi în dialogurile cu
ceilalþi, pentru cã sunt posibile rezolvãri, ameliorãri
ale situaþiei familiale ºi patrimoniale. Planuri
domestice de anvergurã cu efecte pe termen lung.
Discuþii ºi acþiuni comune cu persoana iubitã ºi copiii.
La serviciu se întrezãreºte multã forfotã în a doua parte
a sãptãmânii. Prudenþã, pentru cã oboseala ºi unele
afecþiuni vechi îºi vor spune cuvântul. Cheltuieli
majore pentru cele necesare traiului cotidian.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Multe discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat se contureazã în aceastã sãptãmânã.
Informaþiile vehiculate în preajma ta vor duce la
schimbarea mentalitãþii ºi a sistemului de valori
morale dupã care te ghidezi în viaþã. Discuþii
memorabile, întâlniri cu oameni remarcabili care vor
lãsa o amprentã emoþionalã puternicã asupra ta. Pe 1
ºi pe 2 august va trebui sã te ocupi de treburi
gospodãreºti ºi de relaþiile cu membrii familiei.
Planuri domestice, lãmuriri patrimoniale, vizite în
locurile natale ºi la rude. Vorbeºte strictul necesar ºi
evitã escaladarea conflictelor. Segmentul amoros se
evidenþiazã în a doua parte a sãptãmânii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Accentul sãptãmânii este pe segmentul
financiar, secþiunea venituri obþinute dintr-un loc de
muncã. Se închide o etapã, fie prin rezolvarea unor
datorii vechi pe care unii le aveau la tine, fie se
modificã ceva din ambientul muncii ºi astfel ºi
salarizarea ta va fi cu totul alta de acum încolo. Evitã
planurile de investiþii ºi a acumula datorii! În umbrã
existã încã conflicte mocnite, ce duc la modificãri
serioase în plan profesional. Este bine sã renunþi la
relaþiile ºi situaþiile care stagneazã sau care te
consumã prea mult. Persoanele din anturajul apropiat
te provoacã la discuþii ºi întâlniri deosebite.
Selecteazã informaþiile ºi persoanele cãrora le
mãrturiseºti diverse despre tine. Treburi domestice
ºi dialoguri familiale.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã foarte importantã pentru tine, deoarece
contextul astral te predispune la schimbãri interioare
majore ºi definitive. Personalitatea ta se va face
remarcatã prin reacþiile personale ºi prin ceea ce vei
spune. Este bine sã-þi rezervi momente numai pentru
a discuta cu tine însuþi ºi pentru a creiona planuri de
viitor. Recapituleazã cele petrecute în ultimele luni ºi
vezi ce anume produce o rezonanþã deosebitã în sufletul
tãu. Acelea sunt aspectele care te vor ajuta sã gãseºti
soluþii optime pentru situaþiile ºi relaþiile în care te
afli acum. Energia vitalã fluctueazã, de aceea dozeazã-
þi conºtient eforturile. Cheltuieli, primirea salariului
ºi a unor bonusuri. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce
în preajmã persoane dragi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Prima parte a sãptãmânii te predispune la
izolare ºi la meditaþii interioare. Este o perioadã
favorabilã pentru a analiza profund relaþiile ºi
situaþiile în care te afli. Foarte uºor poþi depista
punctele tari ºi pe cele mai puþin. Totul pare bizar la
prima vedere, însã dacã ai sã te liniºteºti ºi dacã ai
sã-þi dezvolþi încrederea în tine însuþi vei înþelege
totul corect. Sãnãtatea este vulnerabilã, bine fiind
sã te ocupi numai de treburi uºoare. Îþi vei schimba
felul de a fi ºi de a te raporta la evenimentele
înconjurãtoare, acum fiind momente favorabile unui
salt evolutiv important. Discuþii privitoare la veniturile
pe care le obþii de la un job, cheltuieli ºi planuri de
investiþii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã foarte importantã la capitolul
prieteni ºi protectori din segmentul socio-profesional.
Vei avea ocazia sã înþelegi adevãratele intenþii ale unora
ºi de aici vei lua o serie de decizii privitor la unele
relaþii. Renunþã fãrã echivoc la cei care îþi
obstrucþioneazã progresul. Mãrul discordiei îl
reprezintã banii, bunurile ºi activitãþile comune cu
persoanele din anturajul menþionat. A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã niscai probleme legate de
sãnãtate, dar ºi în segmentul profesional apar noutãþi
nu prea plãcute. Fii prudent ºi reconfigureazã-þi
planurile personale ºi profesionale. Ai nevoie de
odihnã, detaºare de cotidian ºi mult somn.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Importantã perioadã în plan profesional,
deoarece se finalizeazã o etapã în aceastã sãptãmânã.
Este posibil ca de la plata sau avantajele pe care le-ai
obþinut pânã acum în urma eforturilor depuse în
câmpul muncii sã decizi retragerea ta dintr-o funcþie
de conducere sau renunþarea la unele sarcini care te
obosesc prea mult. Existã ºi varianta ca prin
schimbarea unor ºefi sau a condiþiilor de muncã sã
primeºti îndatoriri noi, care mai departe sã te
propulseze pe o scarã ierarhicã superioarã. Totuºi fii
prudent ºi nu îþi supra estima forþele. Unii vor depune
eforturi serioase sã te convingã în a le urma sfaturile.
Odihneºte-te mai mult!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Procesele mentale sunt foarte active în aceastã
sãptãmânã. Este vremea reconfigurãrii sistemului de
valori morale ºi spirituale ºi, vrei nu vrei, îþi vei
schimba filozofia de viaþã. Gândurile vin în avalanºã,
alþii te provoacã la dialoguri deosebite, iar þie îþi poate
fi dificil sã þii pasul cu toate acestea. Este bine sã nu
forþezi nota ºi sã selectezi atent informaþiile care vin
spre tine. Relaþiile cu strãinãtatea vor lua turnuri
neaºteptate, astfel cã o cãlãtorie se poate amâna sau
o înþelegere cu o persoanã strãinã îºi poate modifica
termenii ºi condiþiile de desfãºurare. Propuneri
deosebite vin din partea ºefilor de la seviciu. Sarcini
de lucru noi ºi schimbare de statut socio-profesional.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare
comune cu partenerul de viaþã, rudele sau
colaboratorii. Se finalizeazã o etapã de folosire ºi
administrare în comun a unor bunuri, moºteniri sau
se rezolvã datorii vechi. Pot intra în discuþie ºi
partajele în cazul unei separãri sau a unui divorþ.
Prudenþã, rãbdare, discernãmânt! Este vremea sã
adopþi un alt sistem al valorilor morale ºi spirituale,
mai ales în ceea ce priveºte munca, activitatea
profesionalã ºi stilul de viaþã. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce în preajmã multã lume, oameni
importanþi, invitaþii la evenimente sociale de
anvergurã. O nouã imagine publicã ºi un nou statut
socio-profesional.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Traversãm o perioadã foarte importantã, deoarece
se închid cicluri de viaþã ºi se deschid cu totul altele.
Evenimentele ºi relaþiile în care eºti implicat, chiar
dacã sunt neplãcute, au rolul de a te transforma, de a
te ajuta sã-þi pui viaþa pe un alt fãgaº, de a-þi remodela
mentalitatea ºi sistemul valorilor morale ºi spirituale.
Este bine sã te gândeºti serios la tine ºi la planurile
tale, sã renunþi la oamenii ºi situaþiile care nu þi se
mai potrivesc sau care te-au necãjit prea mult. Este
vremea marilor schimbãri ºi ele se vor produce vrei,
nu vrei. Acordã atenþie relaþiilor cu ceilalþi. Relaþia
matrimonialã se reconfigureazã sau finalizeazã
definitiv.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Pentru segmentul profesional, sãptãmâna este
definitorie în sensul cã se contureazã schimbãri majore
pe termen lung. Cumva se închide o etapã ºi se
deschide o alta, dar pe cu totul alte baze. Munca ºi
implicaþiile ei le vei privi ºi trata diferit de acum
încolo. Sãnãtatea este un alt capitol evidenþiat prin
informaþiile primite sau prin dialogurile avute cu
specialiºti. De evitat, pe cât posibil analizele medicale
ºi intervenþiile chirurgicale! Pe de altã parte, ceva
din rutina zilnicã se va schimba, fie alimentaþia,
stilul de viaþã, fie îþi reorganizezi programul cotidian
alãturi de cineva drag. Discuþii ºi activitãþi comune
cu partenerul de viaþã sau colaboratorii din
segmentul profesional. Rezolvãri, ameliorãri,
finaluri benefice pentru toatã lumea.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte privitoare la
relaþiile sentimentale. Este vremea schimbãrilor
definitive legate de felul în care priveºti ºi tratezi
iubirea ºi implicaþiile ei. O relaþie sentimentalã se va
reconfigura sau finaliza definitiv. Este bine sã te
detaºezi de trecut, sã priveºti obiectiv la situaþiile în
care eºti implicat ºi sã decizi în consecinþã. Este clar
însã cã lucrurile nu vor mai continua în plan amoros
ca pânã acum. Intrã în discuþie ºi copiii: amplificarea
conflictelor dintre generaþii, schimbarea opiniilor
despre copiii din preajma ta, schimbãri majore în
programul cotidian al copiilor. Prudenþã în privinþa
sãnãtãþii, deoarece se pot evidenþia afecþiuni
ciudate.Tumult în relaþiile parteneriale.

Autor: AstroCafe.ro
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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 176364 ºi 0741 228521

Sportiva descoperitã ºi
formatã la Palatul Copiilor-filiala
Strehaia, cercul de Judo, reuºeºte
sã se impunã în elita Judoului
european. La Baku Anne a avut o
comportare frumoasã, reuºind sã
ajungã pânã în blocul final al
competiþiei. În primul meci a trecut
de Adelina Styhun din Belarus, apoi
a fot învinsã de turcoaica Merne
Azak. În recalificãri a învins-o pe
Giorgi Giulia din Italia, iar pentru

Judoka din Strehaia Anne-Marie
Brebinaru locul V la Festivalul Olimpic al
Tineretului European desfãºurat la Baku

  I.G.M.

medalia de bronz a pierdut dramatic
la golden scor cu rusoaica Mariana
Vorobeva. Judoka se pregãteºte de
doi ani la centrul olimpic de cadeþi
de la Deva, unde a fost selecþionatã
în urma obþinerii titlului de
campioanã naþionalã ºi luptã în
cadrul categoriei de 44 kg. Succes
în continuare Anne! Te aºteptãm
acasã pentru a împãrtãºi din
experienþa ta micuþilor Judoka de
la Strehaia!

Societatea SECOM SA
introduce o nouã modalitate de platã
a facturilor de apã-canal! Începând
de luna aceasta,  factura se poate
plãti ºi în centrele de plãþi PAYPOINT.
Operaþiunea este simplã, nu
presupune costuri suplimentare ºi
scuteºte consumatorii de un drum
suplimentar la ghiºeu.
   Facturile de apã-canal emise de cãtre
SECOM SA se vor putea plãti ºi în
magazinele cu sigla galbenã PAYPOINT,
în mai multe puncte din judeþul
Mehedinþi. PayPoint România,
principalul operator de plãþi în numerar
ºi încãrcare electronicã prin puncte
retail, oferã locuitorilor din judeþul
Mehedinþi, posibilitatea de a-ºi plãti
sigur ºi rapid facturile de apã-canal
emise de SECOM SA.
   Plata se efectueazã simplu, prin
intermediul terminalelor PayPoint
instalate în magazine. În vederea
efectuãrii unei plãþi, clienþii care

O nouã modalitate de platã a facturilor
de apã-canal la SC SECOM SA

beneficiazã de serviciile SECOM SA,
trebuie doar sã prezinte factura în cel
mai apropiat magazin în care se
gãseºte un terminal PayPoint,
vânzãtorul scaneazã codul de bare de
pe facturã, clientul achitã suma în
numerar ºi primeºte pe loc un
exemplar al chitanþei cu detaliile
tranzacþiei(data plãþii, suma, locaþia,
furnizorul, etc). Operaþiunea este foarte
rapidã, reducând astfel considerabil
timpul alocat plãþii facturilor. Cele mai
apropiate magazine partenere PayPoint
pot fi identificate pe siteul companiei
www.secom-mehedinti.ro.
   Menþionãm faptul cã facura la apã-
canal se poate plãti ºi în centrele de plãþi
un-doi, existente în magazinele
partenere dar ºi online, accesând site-
ulwww.secom-mehedinti.ro, sectiunea
ACCES PORTAL CLIENÞI. De
asemenea ca modalitãþi de platã rãmân
ºi cele clasice, la casieriile societãþii
SECOM SA.

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA OPRIªOR, titular al proiectului „Modernizare drumuri

locale în localitatea Opriºor, judeþul Mehedinþi”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri locale în localitatea
Opriºor”, propus a fi realizat în judeþul Mehedinþi, comuna Opriºor.
   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 se 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.

Anunþ asupra parcurgerii etapei de încadrare
UDREA CEZAR anunþã publicul interesat asupra parcurgerii etapei de

încadrare ºi a propunerii de adoptare a planului urbanistic zonal fãrã aviz
de mediu pentru „Elaborare P.U.Z. – pentru construire locuinþe”, propus
a fi amplasat în localitatea Drobeta Turnu Severin, tarlaua 3, Parcela 2, nr.
cadastral 64384, judeþul Mehedinþi.
   Documentaþia care a stat la baza planului urbanistic zonal, poate fi consultatã
la sediul APM Mehedinþi, din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane, nr. 3, de luni – joi, între orele 800-1600 ºi vinerea între orele 800-1400.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mehedinþi,
în termen de 10 zile calendaristice de la apariþia anunþului.

 Biroul de presã

Anunþ asupra parcurgerii etapei de încadrare
MIRIJEVO IMPEX S.R.L. anunþã publicul interesat asupra parcurgerii

etapei de încadrare ºi a propunerii de adoptare a planului urbanistic zonal
fãrã aviz de mediu pentru „Elaborare P.U.Z. – Pensiune, servicii
vulcanizare ºi sediu firmã”, propus a fi amplasat în extravilan localitatea
Ciochiuþa, oraº Strehaia, judeþul Mehedinþi.
   Documentaþia care a stat la baza planului urbanistic zonal, poate fi consultatã
la sediul APM Mehedinþi, din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane, nr. 3, de luni - joi, între orele 800 – 1600 ºi vinerea între orele 800 – 1400.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mehedinþi,
în termen de 10 zile calendaristice de la apariþia anunþului.
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Cea mai interesantã ediþie din
istoria ligii secunde a fotbalului
românesc debuteazã la sfârºitul
acestei sãptãmâni. Din totalul de 20
de echipe participante, nu mai puþin
de 8 ºi-au propus promovarea.
Majoritatea sunt cluburi de tradiþie,
care au în palmares titluri naþionale
ºi cupe ale României. Astfel, Rapid
Bucureºti (3 titluri, 13 cupe), Petrolul

Cei trei sportivi severineni
care au reprezentat România la cea
de-a 15-a ediþie a Festivalului
Olimpic al Tineretului European, de
la Baku, n-au reuºit sã aducã
României vreo medalie. Delegaþia
þãrii noastre a fost formatã din 103
sportivi, cu vârste cuprinse între 14
ºi 18 ani, la disciplinele atletism,
ciclism, gimnastica artisticã,
handbal, înot, judo, lupte, tenis ºi
volei. La judo a concurat ºi
severineanca Iasmina Covaciu (57
kg), clasatã pe 9 la categoria sa de
greutate, în timp ce colegul ei de la
CSM Drobeta Turnu Severin, Vlad

Gãzduitã în Spania, de oraºul
Las Palmas de Grand Canaria, ediþia
din acest an a Campionatului
European de Judo pentru Veterani a
adus o nouã medalie pentru Lena
Sterea. Antrenoarea de la CSM
Drobeta Turnu Severin a cucerit
medalia de argint, la categoria F45,
unde a concurat la 63 kg. “A fost o
competiþie reuºitã pentru mine, în
sensul cã am izbutit sã obþin o
medalie. Mi-aº fi dorit aurul, dar am
fost nevoitã sã lupt la 63 kg, deºi eu
trebuia sã concurez la 57 kg. A fost o
diferenþã de forþã. Oricum, obiectivul

Mehedinþenii luptã pentru Liga 1
Ploieºti (3 titluri, 3 cupe), UTA Arad
(6 titluri, 2 cupe), FC Argeº Piteºti
(2 titluri), Universitatea Cluj (o
cupã), dar ºi Dunãrea Cãlãraºi,
Concordia Chiajna sau Gloria
Buzãu au ca obiectiv revenirea în
Liga 1. La finele sezonului, doar
douã dintre ele vor promova direct,
în timp ce echipa clasatã pe locul
3 va susþine joc de baraj, pentru

accederea pe prima
scenã, cu ocupanta
locului 12 din Liga 1.
   La startul campionatului
din Liga a II-a se regãsesc
ºi 6 jucãtori  mehedinþeni,
dar ºi un antrenor. Astfel,
banca tehnicã a Petrolului
a fost preluatã, vara
aceasta, de Flavius Stoican.
Antrenorul mehedinþean l-
a adus la Ploieºti ºi pe
apãrãtorul severinean
Mãdãlin Mihãescu, cu
care lucrase sezonul trecut
la Poli Iaºi, în Liga I. Un alt
mehedinþean care va

Sterea, cu argint Severinenii, departe de podium la FOTE

evolua în eºalonul secund e mijlocaºul
Andrei Enescu, la Gloria Buzãu, în timp
ce portarul Ionel Miºu apãrã la
Concordia Chiajna. Lista severinenilor
e completatã de Ionuþ Coadã (ASU
Politehnica Timiºoara), Cristian
Poianã (CSM Reºiþa) ºi Robert Licã
(Pandurii Târgu Jiu), ale cãror echipe
sperã într-o clasare la mijlocul
clasamentului. Gorjenii au însã grave
probleme financiare, urmând sã lupte
ºi în noul sezon pentru evitarea
retrogradãrii.
   Deºi nu are echipã localã, Severinul

va gãzdui câteva meciuri de eºalon
secund, dupã ce, miercuri, ACS
Energeticianul Viitorul Târgu Jiu, care
a preluat locul echipei Luceafãrul
Oradea, a depus o cerere la FRF prin
care a anunþat cã va juca pe Stadionul
de la malul Dunãrii pânã când va fi
datã în folosinþã noua arenã de la
Târgu Jiu. Astfel, sâmbãtã, de la ora
11:00, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, echipa
patronatã de gorjeanul Nicolae
Sarcinã va întâlni Sportul Snagov, în
prima etapã a Ligii a II-a.

Programul etapei I
vineri, 2 august, ora 18:00
CSM Reºiþa - Universitatea Cluj
sâmbãtã, 3 august, ora 11:00
Concordia Chiajna - Daco Getica Bucureºti
Turris Oltul Turnu Mãgurele - Pandurii Târgu Jiu
ASU Politehnica Timiºoara - CS Mioveni
Energeticianul Viitorul Târgu Jiu - Sportul Snagov
sâmbãtã, 3 august, ora 13:00
UTA Arad - Dunãrea Cãlãraºi
sâmbãtã, 3 august, ora 18:00
Rapid Bucureºti -Farul Constanþa
duminicã, 4 august, ora 11:00
Gloria Buzãu - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
duminicã, 4 august, ora 13:30
Metaloglobus Bucureºti - Petrolul Ploieºti
marþi, 6 august, ora 19:30
FC Argeº - Ripensia Timiºoara

 M. O.

 M. O. M. O.

meu îl reprezintã Mondialele de
Veterani, din toamnã, unde îmi doresc
primul loc”, a declarat Lena Sterea.
   La Europenele de Veterani din
Spania au participat peste 500 de
sportivi, din 34 de þãri. România a avut
pe tatami 4 judoka, iar trei dintre ei au
luat medalii. Cea mai bunã clasare din
delegaþia þãrii noastre i-a revenit
oltencei Sterea, care a cucerit argintul,
în timp ce Aurel Gavriº ºi Marian Roca
au luat bronzul. De altfel, Lena Sterea
este cea mai titratã judoka din România
la Veterani, unde deþine 6 titluri
mondiale ºi 5 europene!

Topalã (81 kg) a pierdut încã din
primul tur. Eliminat în
semifinalele probei de 800
metri, atletul severinean Marian
Bondoc s-a clasat pe locul 10.
   Per total, delegaþia þãrii
noastre a cucerit 19 medalii,
dintre care patru de aur, zece
de argint ºi cinci de bronz.
Medaliile de aur au fost
cucerite de Georgiana Lavinia
Antuca (lupte, cat. 46 kg),
Giorgia-Barbara Hagianu

(judo, cat. 40 kg), David Popovici
(înot, 100 m liber), Bianca Andreea
Costea (înot, 50 m liber).
   În clasamentul pe medalii,
primele 3 locuri au fost ocupate de
Rusia, cu 66 de medalii (28 de aur,
17 de argint ºi 21 de bronz), Marea
Britanie - cu 25 de medalii (11 de
aur, 12 de argint ºi 2 de bronz) ºi
Turcia - 27 de medalii (11 de aur, 6
de argint ºi 10 de bronz).
   La ediþia precedentã a FOTE,
care a avut loc la Györ, în 2017,
delegaþia „tricolorã” s-a întors cu
opt medalii (cinci de argint ºi trei
de bronz).
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Mã nepoate, oraº mic
Severinu, da scandalul e la el
acasã, nu trece sãptãmâna sã nu
iasã vreo harþã, ceva. Acuma, o fi
di la caniculã, o fi di la stresu’
cotidian a lu’ Tanþa lu’ Pecingine,
cert e cã cearta nu sã terminã
niciodatã pi la noi. Dacã nu sã
întâmplã nimica, gãsim noi un
motiv de gâlceavã, ceva. Mai nou,
sã certarã ºefu’ di la Poliþia Localã
cu unu din conselerii locali, fiecare
cu ce avu la îndemânã. Bine, mai
mult unu dintre ei avu la
îndemânã, cã fãcu ºi miºto nea
vicele, cã pe ãlãlalt nu prea îl ajuta
statura. Auzi, la nea edilu’, nu prea
îl ajuta statura, nu ierea direct
proporþionalã sau proporþionatã
apãrarea. Bine, sã ceru demisia,
anchetã, da om vedea cum sã
terminã povestea. Mai ales cã unii
chiar o cautã cu lumânarea, iar

când o gãsesc, gâlceava, dau fuguþa
la spital, la legist, la stabor. Ce mai,
curatã þigãnie!
   Bine, ãsta nu fu singuru’ scandal,
cã liberalii mai fãcurã unu în  nea Mãrin

Sucã, scandalu’ ºi consiliul,
nea Popa’s fãrã titlu de Severin ºi blatu’ di la Orºova

Consiliu. Pã da, cã sã
trezirã cu un membru de
partid pe care l-au lãsat pe
tuºã de fro sãptãmânã,
dupã ºapte ani de cotizaþie
ºi care revendica locu
liber din CL Severin,
numai cã era deja promis
pe criterii fine. Adicã de
fini, afini, cireºi, ce or mai
fi, cã nu sã mai ºtie care e
gradu’ de rudenie pi la
politicieni.
   Mã fraþilor, îl lãsarã ai
noºtri pe maestrul Popas’
fãrã titlul de cetãþean de
onoare. Bine, care onoare, cã nu sã
ºtie cînd o fi avut-o, cum ziceau unii
ºi alþii mai apropiaþi, da dacã nea
Gherghe îl titularizã, cã doar de aia
îi ridica osanale, merita ºi o cinstire.
Numai cã vorba dulce multe aduce,
vorba rece nu mai merge, aºa cã

nea Popas’ o dete cu bãþu-n baltã
ºi rãmasã de cãruþã, Nu-i bai, sigur
o sã gãseascã alþi fraieri sã sã
minuneze de caricaturile în douã
minute fãcute de hartistu’ bãnãþean.

Care apropos, nu mai avea loc de
maºini olteneºti pin Timiºoara. Pe
care le vedea din taxi, probabel.
   Mã nepoate, da nici nu sã uscasã
tuºu pe ºtampilele di la
europarlamentare, cã liberalii di la
Orºova au ºi scos din Consiliul

Local al municipiului tocmai pe
persoana care a adus multe
voturi. Mai ierea un picuþ ºi
câºtigau Primãria, da ghinion.
Da fraþilor, au dat afarã un
consilier liberal de bazã,  sigur
cu acordul judeþenii de partid ºi
au pus lider la PNL Orºova o
persoanã care sã înfruptã, cicã,
din banii de cãldurã ai
severinenilor. Troc cu tronc, da
sã ºtie ºi cetãþeanul unde sã duc
banii. ªi sã ºtie ºi conducerea
di la Primãria Severin de unde
sã trage ºi, dacã e cazul, sã ia

niscaiva mãsuri.
   Mã fraþilor, am avut o fabricã de
bere ºi spirtoase, coniacul
DROBETA fiind faima oraºului ºi a
judeþului. Nu mai este. A dispãrut

ºi au rãmas construcþiile ce se
dãrâmã pe fiecare zi câte un picuþ,
cum spunea un FOST.  Da, am avut
ºi nu mai avem o fabricã de bere,
da facem SÃRBÃTOAREA BERII
la Severin. Ca sã ce? Sã bem
din berea fabricatã pi la alþii,
cum di ce?!
   ªi, vorba lu’ al lu’ Zbanghiu, cã
ãsta e mai nostalgic, dacã ne
amintirãm de Fabrica de pe strada
Banoviþei, nu putem sã nu atragem
atenþia asupra stãrii celor doi
kilometri de drum din zonã. Pã da,
semnalã ºi al lu’ Luminosu, cã cicã
aratã de parcã ar fi un poligon de
aplicaþii militare. Pãi sunt neºte
cratere de nu poþi merge în
siguranþã nici pe jos, darãmite cu
maºina, cã o poþi rupe în douã.
Pãcat de viluþele ridicate în zonã.
Bine, nu chiar pãcat, cã la câte
pãcate or avea unii de pe acolo,
da asta e altã poveste. Da le-o
veni ºi lor rându.
   Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!


