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Programul Naþional de Dezvoltare Localã dezvoltã nu numai
comunele, aºa cum s-a estimat la iniþierea lui, ci ºi oraºele ºi
municipiile reºedinþã de judeþ. La Drobeta Turnu Severin, prin fonduri
guvernamentale se modernizeazã cartierele mãrginaºe, iar la Vânju
Mare, jumãtate din strãzi sunt în prezent, în plin proces de reabilitare.
Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
verificat stadiul lucrãrilor.

Faþete criminale ale
unei lumi bolnave

Patru premii pentru lotul României la
Olimpiada Internaþionalã de Geografie 2019

Dupã medalia de aur
adjudecatã în 2018, în competiþia
gãzduitã de Canada, Andrei Sandu
(clasa a XII-a/Colegiul Naþional din
Iaºi) ºi-a adãugat în palmares, anul
acesta, o performanþã similarã.
   Elevii laureaþi cu argint sunt Bianca

Lotul olimpic al României, prezent la a XVI-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Geografie, a obþinut o remarcabilã serie de patru

distincþii: o medalie de aur, douã medalii de argint ºi o medalie de bronz.

Elena Solomon (clasa a XII-a/
Colegiul Naþional „Costache
Negruzzi” din Iaºi), medaliatã cu aur
în 2018, ºi Marian-Rãzvan Popescu
(clasa a XI-a/Colegiul Naþional
„Sfântul Sava” din Bucureºti).

 CONTINUARE ÎN PAGINA 14 citiþi în pag. 8

Þara în care femeia-copil-viitoare mamã
este o bucatã de carne macrã, cu oase,
dezmembrabilã, abuzabilã, bunã de ucis

Cum este sã trãieºti zi de zi cu gândul cã ieºi din casã ºi þi se poate
întâmpla orice? ªi nu cã se întâmplã, dar cã nu ai niciun fel de ºansã sã
supravieþuieºti, din cauzã cã statul a fost capturat de o funcþionãrime ºi o
clasã politicã insalubrã, incompetentã, coruptã pânã în mãduva oaselor.
Cei care trebuie sã te apere te ucid. Oare ce o fi în mintea ºi în sufletul
bãrbaþilor din poliþie, politicã, jandarmerie, parchete, magistraturã, servicii
ºi alte domenii esenþiale ale statului care s-au vândut ºi zi de zi închid
ochii când le sunt rãpiþi copiii, când le sunt rãpite viitoarele mame de pe
strãzi ºi nu fac nimic.  AMÃNUNTE ÎN PAGINA 9
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Chiar dacã este vacanþã,
prefectul Nicolae DRÃGHIEA a
convocat Grupul judeþean pentru
creºterea gradului de siguranþã a
elevilor ºi a personalului didactic ºi
prevenirea delicvenþei juvenile în
incinta ºi în zonele adiacente
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
la nivelul judeþului Mehedinþi.
   Din informãrile prezentate de
cãtre reprezentanþii poliþiei ºi
inspectoratului ºcolar a rezultat cã
infracþiunile comise au avut loc, ca
ºi pânã acum, doar în incinta
ºcolilor, iar faptele infracþionale au
fost lipsite de gravitate (sustrageri
de telefoane mobile, agresiuni între
elevi), cele mai multe fiind deja
soluþionate prin dispunerea
neînceperii urmãririi penale.
   Au mai fost analizate aspecte
privind obþinerea autorizaþiei de

Siguranþa elevilor - preocupare
permanentã a Prefecturii Mehedinþi

securitate la incendiu, evacuarea
elevilor în caz de urgenþã, dar ºi
menþinerea unui climat de
disciplinã prin forme de organizare
proprii, asigurarea supravegherii cu
camere video ºi asigurarea
personalului de pazã.
   Domnul Nicolae DRÃGHIEA a
atras atenþia ºi asupra necesitãþii
monitorizãrii permanente a
taberelor de elevi, dar în mod
special a zonelor adiacente unor
licee, zone ce sunt frecventate de
cãtre anumiþi elevi ºi care pot fi
medii periculoase pentru aceºtia. A
mai dispus, prefectul, formarea a
douã comisii cu obiective de a
verifica stadiul pregãtirii noului an
ºcolar ºi mãsurile de siguranþã a
elevilor, inclusiv prin asigurarea
transportului acestora.

Dacã nu era destul de încinsã
scena politicã ºi, în general, atmosfera
din societatea noastrã, acum, odatã
cu tandemul Tãriceanu-Ponta, a
devenit cu siguranþã. Nu cred cã se
aºtepta nimeni la miºcarea aceasta.
Nu cã ar fi una de cine ºtie ce
magnitudine, dar e suficient de
neaºteptatã încât sã clatine puþin
spectrul politic.
   Ce spune Cãlin Popescu Tãriceanu
pe un ton cam triumfalist „Discuþii
fructuoase în aceastã dimineaþã cu
liderul Pro România, Victor Ponta:
am discutat o viitoare colaborare sub
forma unei Alianþe politice! ALDE ºi
Pro România vor avea grupuri
parlamentare comune, ºi astfel vom
fi a treia forþã politicã parlamentarã,
dupã PSD ºi PNL. În perioada imediat
urmãtoare grupurile de lucru ale celor
douã partide se vor întâlni pentru a
stabili proiectul politic al Alianþei ºi
protocolul de colaborare”.
   Totul se întâmplã în contextul în
care ALDE, pe tema prezidenþialelor

A treia forþã
din toamnã, se simte trãdatã,
ignoratã, dusã cu preºul într-o
alianþã din care spera sã-l extragã
drept candidat pe Tãriceanu.
   Pro România nu are nimic de pierdut
din aceastã miºcare, dimpotrivã, are
numai de câºtigat. Victor Ponta ºtie cã
nu are ºanse reale sã se batã cu
Iohannis, cel puþin nu acum. Dacã
reuºeºte – ºi vãd cã reuºeºte – sã le
punã ceva beþe în roate celor de la PSD
ºi sã le strice vacanþa, orgoliul sãu rãnit
e, iatã, satisfãcut.
   Nici ALDE nu prea avea de ales, la
drept vorbind. Prinsã în alianþa cu
PSD, mari ºanse de creºteri electorale
nu avea. Sortitã sã rãmânã în umbra
PSD, ALDE rupe cumva pisica, când
nu e încã prea târziu. Soluþia alierii
cu Pro e una provizorie, evident.
Necesarã acum, poate ºi în anul
electoral ce se apropie, ºi aminteºte
puþin de tribulaþiile UNPR.
   E dificil sã manevrezi politic între
PSD ºi PNL, forþe politice deja
clasice, majore, cu care se negociazã
anevoie ºi cel mai adesea prin
compromisuri. ªi alianþa aceasta,
chiar dacã e încã într-un stadiu
incipient, declarativ, e tot un
compromis: vor sta la masã liberali
ºi social-democraþi, viziuni politice
diferite ºi pe alocuri chiar antagonice.
Dar le e necesarã, atât lui ALDE cât ºi
lui Pro România, cãci se delimiteazã
de coloºi (PNL, PSD) ºi propun o
alternativã. Vom vedea cum vor
evolua lucrurile ºi cu acest proiect.

Înþepãtura de þânþar este o
ranã de mici dimensiuni. De
obicei, o astfel de ranã este
inofensivã, se observã umflaturi în
punctul în care s-a produs
înþepãtura, roºeaþa, mâncãrime ºi
durere suportabilã.
   Pe langã aceste efecte minore,
prin înþepãtura de þânþar se poate

Înþepãtura de þânþarCOMUNICAT DE PRESÃ

transmite meningoencefalita
cauzatã de virusul West Nile.
Virusul West Nile se transmite prin
înþepãtura þânþarilor infectaþi, care
la rândul lor îl contacteazã prin
înþeparea pãsãrilor infectate. Nu
existã un tratament specific pentru
acest virus. Dacã o persoanã are în
organism virusul West Nile, de

regulã va prezenta primele
simptome ale infecþiei în interval de
3 pânã la 14 zile de la muºcãtura
de þânþar. Simptomele infecþiei pot
varia ca severitate.

Formele uºoare ale infecþiei cu
virusul West Nile pot fi confundate

cu gripa, simptomele includ:
• febrã; • durere de cap intensã; •
dureri în tot corpul; • greaþã; •
vãrsãturi; • ganglioni limfatici
umflaþi; • erupþii cutanate.

Simptomele severe ale infecþiei
cu virusul West Nile pot fi:

• rigiditate a gâtului; • stare generalã
alteratã; • sensibilitate crescutã la
luminã; • slãbiciune muscularã.
       La majoritatea oamenilor, nu
apar simptome. Cam 8 din 10
persoane infectate cu virusul West

Nile nu vor dezvolta niciun fel de
simptome. La unii pacienþi, apare
febra. Aproximativ unul din 5
oameni infectaþi dezvoltã febrã,
însoþitã de alte simptome: dureri de
cap, dureri prin tot corpul, dureri
articulare, vãrsãturi, diaree, erupþie
cutanatã. Stãrile de obosealã ºi
de slãbiciune pot dura sãptãmâni
sau luni.
   Este esenþial sã mergi la medicul
tãu dacã dezvolþi simptomele
descrise mai sus. Totodatã, dacã o
persoanã din apropierea ta are acest
tip de simptome, este bine sã o
duci la medic. Specialistul în boli
infecþioase poate recomanda o
serie de teste pentru a depista o
posibilã infecþie cu virusul West
Nile.  continuare în pag. 3

 Biroul de presã
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Cel mai amplu proiect de
reabilitare ºi modernizare a
infrastructurii rutiere din Vânju
Mare este în plin proces de
implementare. Este vorba despre o
valoare de 28 milioane lei, fonduri
guvernamentale alocate oraºului
prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã II,  pentru
refacerea a jumãtate din strãzile
oraºului.

“Unele artere erau pietruite, iar
altele aveau asfaltul distrus, astfel
cã, am considerat, împreunã cu

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
semnat la sfârºitul sãptãmânii trecute,
la sediul Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia, un nou
contract pentru modernizarea
infrastructurii de sãnãtate din judeþul
Mehedinþi. Este vorba despre
proiectul “Modernizarea, reabilitarea
ºi dotarea Ambulatoriului Secþiei Boli
Infecþioase din cadrul Spitalului
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin”, finanþat cu fonduri europene
în valoare totalã de 10,2 milioane lei,
în cadrul Programului Operaþional
Regional 2014-2020.

“Este cel de-al patrulea contract
semnat pentru subunitãþile Spitalului
Judeþean din Drobeta Turnu Severin,
iar în momentul în care am pus pe
lista de prioritãþi acest ambulatoriu,
am avut în vedere gradul ridicat de

Contract de finanþare semnat pentru modernizarea Ambulatoriului
Secþiei Boli Infecþioase

adresabilitate pe care îl are
în rândul cetãþenilor
judeþului, dar ºi necesitatea
pacienþilor de a avea condiþii
optime pentru tratarea
problemelor de sãnãtate.

Îi mulþumesc doamnei
director general al ADR S-V
Oltenia, Marilena Bogheanu
pentru sprijinul acordat
judeþului Mehedinþi ºi
Consiliului Judeþean în
vederea obþinerii finanþãrii
europene pentru investiþiile
pe care mi le-am propus ºi
care, iatã, prind contur!

Cetãþenilor judeþului Mehedinþi le
mulþumesc pentru susþinere ºi pentru
rãbdarea de care este nevoie pentru
implementarea proiectelor!”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin

Georgescu.
Prin acest proiect, clãdirea

existentã va fi reabilitatã, interiorul va
fi recompartimentat ºi totodatã, se vor
construi douã noi corpuri de clãdire.
Se vor realiza sisteme noi de
ventilaþie, climatizare, iluminat ºi

evacuarea a apelor ºi se va monta
instalaþie de gaze medicinale.
Totodatã, proiectul are în vedere ºi
creºterea calitãþii actului medical,
astfel cã se vor achiziþiona aparate noi
constând în Ecograf, Pulsoximetru ºi
Tensiometru.

La Vânju Mare au început lucrãrile pentru asfaltarea a jumãtate din strãzile oraºului

domnul primar, Nicolae Ruginã,
absolut necesarã intervenþia la
acest nivel. Proiectul vizeazã
jumãtatea de sud a oraºului, în care
este cuprinsã Strada Republicii, cea
mai importantã pentru comunitate
ºi pentru cei care tranziteazã Vânju
Mare. Sunt legat sufleteºte de acest
oraº ºi vreau sã îi asigur pe toþi
locuitorii oraºului cã sunt alãturi de
ei ºi pot avea încredere cã aºa cum
am pus la punct acest proiect, voi
face toate demersurile ca dupã
finalizarea lui, sã intre în reabilitare

ºi celelalte strãzi”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, dupã
o vizitã la faþa locului.

În prezent, constructorul lucreazã
la scoaterea bordurilor care vor fi
înlocuite ºi pregãtirea platformei
drumului pentru asfaltare.

Pe de altã parte, Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,

Aladin Georgescu, a mers
împreunã cu primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, în Dudaºul Schelei, cartier
în care a început asfaltarea strãzilor,
în cadrul unui proiect finanþat de
Guvernul României, prin
Programului Naþional de Dezvoltare
Localã II. Este un proiect amplu,

care vizeazã modernizarea a 33 de
strãzi din cartierul Schela, ºase
dintre ele aflându-se în Dudaºul
Schelei, acolo unde oamenii aveau
mare nevoie de aceastã investiþie.

“Este o dovadã clarã cã PNDL
dezvoltã nu doar comunele, ci ºi
oraºele ºi, iatã, chiar municipiile
reºedinþã de judeþ. Îl felicit pe
primarul Marius Screciu pentru

faptul cã, aºa cum au spus astãzi
oamenii din Dudaºul Schelei, este
primul primar al municipiului care
s-a îndreptat spre problemele
locuitorilor din cartierele
mãrginaºe”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

 Urmare din pag. 2

Pe lângã efectuarea examinarii fizice a pacientului, medicul poate confirma
prezenþa virusului West Nile sau prezenþa unei boli asociate cu VWN (cum
ar fi meningita sau encefalita) prin efectuarea unuia dintre urmãtoarele
teste: teste de laborator, puncþia lombarã, RMN sau alte investigaþii la
nivelul creierului.

Înþepãtura de þânþar

 Biroul de presã al DSP Mehedinþi  Biroul de presã

Dudaºul Schelei
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Autoritãþile portuare cu sprijinul Primãriei
Drobeta Turnu Severin fac ultimele pregãtiri pentru
Ziua Marinei, care se anunþã plinã de evenimente.
   Severinenii sunt aºteptaþi joi, 15 august, sã participe
în Portul din Drobeta Turnu Severin la manifestãrile
organizate cu prilejul Zilei Marinei.
   A fost pus la punct un program din care nu vor lipsi,
bineînþeles, jocurile marinãreºti, dar ºi croazierele cu
vaporul pe Dunãre (rezervãrile se pot face prin agenþie
la telefonul 0725.121.717 sau în port).
   Manifestãrile vor începe la ora 10,00 cu intonarea
imnului de stat ºi discursul oficialitãþilor locale. Între
10,30 ºi 11,00 urmeazã o slujbã religioasã susþinutã
de un sobor de preoþi, dupã care vor avea loc
depunerile de coroanã la Monumentul Eroilor Marinari

Ediþia numãrul paisprezece
a Festivalului Naþional de Folclor-
Concurs „Ponoare, Ponoare” a avut
loc în acest sfârºit de sãptãmânã.
   Festivalul a fost organizat de
Consiliul Judeþean Mehedinþi cu
implicarea preºedintelui Aladin
Georgescu, care are ca obiectiv în
mandatul sãu, atât promovarea ºi
conservarea tradiþiilor, a obiceiurilor
ºi folclorului mehedinþean dar ºi
promovarea judeþului Mehedinþi. Un
festival de o asemenea anvergurã
care se desfãºoarã an de an în
cadrul natural mirific, lângã Podul
lui Dumnezeu adaugã valoare unui
colþ din Raiul Mehedinþiului aºa
cum este zona Ponoare.
   De asemenea, organizatori
principali au fost Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Primãria ºi
Consiliul Local din Ponoarele.
   Festivalul Naþional de Folclor
„Ponoare, Ponoare” este unul dintre
cele mai mari ºi frumoase din
judeþul Mehedinþi. Muntele
mehedinþean reprezintã un areal
folcloric de unde au plecat mari
soliºti vocali ºi instrumentiºti, care
au dus folclorul mehedinþean pe
marile scene naþionale ºi
internaþionale. Începând cu
Domnica Trop, acest rapsod popular
extraordinar recunoscut de
UNESCO, prin acordarea titlului de
Tezaur Uman Viu ºi pânã la soliºtii

Ponoare 2019
Festivalul Naþional – Concurs de Folclor
“Ponoare, Ponoare” promoveazã tradiþiile

populare ºi judeþul Mehedinþi
de acum care duc cu mandrie
cântecul mehedinþean pretutindeni.
    Trebuie reamintit faptul cã, anul
acesta, Domnica Trop a fost
declaratã, prin grija preºedintelui
Aladin Georgescu, “Cetãþean de
Onoare” al judeþului Mehedinþi, ºi
a avut loc prima ediþie a Festivalului
de Folclor „Domnica Trop” la
Izverna, ca semn al preþuirii
acestuia, a Consiliului Judeþean
Mehedinþi faþã de valorile acestui
pãmânt.

Trofeul Festivalului
„Ponoare, Ponoare” a
plecat în Maramureº

   Este dificil sã organizezi ediþie de
ediþie un astfel de eveniment
precum Festivalul Naþional –
Concurs de Folclor „Ponoare,
Ponoare”. Meritul este al
autoritãþilor judeþene ºi locale,
actuale ºi foste, pentru cã totuºi,
de paisprezece ani are loc acest
festival.
   De asemenea, este greu ºi sã
jurizezi un astfel de concurs, pentru
cã an de an valoarea concurenþilor
creºte, sunt tot mai mulþi cei care
participã la festivalurile concurs
organizate în Mehedinþi. Acest
lucru aratã foarte clar, cã
organizatorii, respectiv Centrul
Cultural „Nichita Stãnescu” ºi
managerul Emilia Mihãilescu,
trateazã lucrurile cu mare
seriozitate, impecabil, de la început

ºi pânã la sfârºit. Mai înseamnã ºi
faptul cã premiile acordate de
Centrul Cultural „Nichita Stãnescu”
de fiecare juriu desemnat reflectã
talentul, valoarea ºi prestaþia
fiecãrui concurent în parte, la
momentul concursului. De
asemenea, sunt importante
premiile acordate ºi ca valoare
financiarã, deoarece pe lângã
diplome ºi alte însemne existã ºi
o sumã de bani aferentã fiecãrui
premiu, mai micã sau mai mare în
funcþie de clasificare. Toate aceste
lucruri coroborate fac ca premiile
obþinute în judeþul Mehedinþi sã
fie importante în plan naþional, ºi
an de an soliºti vocali ºi
instrumentali, chiar ºi de muzicã
uºoarã, deoarece Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu” organizeazã
singurul concurs de muzicã
uºoarã din zona Olteniei, sã fie
prezenþi în numãr foarte mare.
   La Ponoarele, Director al
Festivalului ºi preºedintele juriului
este tradiþional Niculina Stoican,
cunoscutã interpretã de muzicã
popularã de pe plaiuri mehedinþene.
    Din juriu, de asemenea, a fãcut

parte profesorul universitar Gabriela
Rusu Pãsãrin, realizator de emisiuni,
o personalitate de excepþie, Doina
Durdan, profesor de canto,
renumitã ca ºi „Crizantemã de aur”
(ca urmare a câºtigãrii consecutive
a acestei distincþii la Festivalul
„Crizantema de Aur” - Tîrgoviºte)
ºefa Secþiei Arte a Centrului Cultural
„Nichita Stãnescu”,  prof. Cornel
Boteanu, etnolog, scriitor, dar ºi prof.
Mioara ªerban.
   Marele Premiu, Trofeul
Festivalului a fost câºtigat la
aceastã ediþie de cãtre Silvia Timiº
din Maramureº, premiul I fiind
acordat pentru doi concurenþi
respectiv Mihai Dolmãscanu ºi
Constantin Zidaru. Premiul II a fost,
de asemenea, împãrþit de Lorena
Ene ºi Florin Pieleanu. Premiul III
fiind, de asemenea, acordat la doi
concurenþi: Ana Maria Roman ºi
Roxana Roznoveanu.
   Voia bunã pe parcursul celor trei
zile de sãrbãtoare a fost asiguratã
de Orchestra „Lãutarii
Mehedinþiului”, condusã de
maestrul Nicolae Drãghia ºi de
Ansamblul Profesionist
“Danubius”, aflat sub bagheta
maestrului dirijor Adrian Luca.
Soliºti renumiþi au susþinut
recitaluri de excepþie.
   Meritã felicitãri toþi cei implicaþi în
organizarea festivalului de la
autoritãþile judeþene, Consiliul
Judeþean Mehedinþi, preºedintele
Aladin Georgescu, managerul
Emilia Mihãilescu, Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu”, primarul Iulian
Cerbu, viceprimarul Vasile
Ghergulescu, ºi toatã echipa “din
spatele scenei” oameni din
Ponoarele care au fãcut posibil ca
acest eveniment sã fie o reuºitã.

Primãria Drobeta Turnu Severin vã invitã la ZIUA MARINEI
din port din partea autoritãþilor ºi instituþiilor locale.
   “Îi aºteptãm pe severineni joi, 15 august, în Port,
pentru a participa împreunã la activitãþile organizate
în aceastã zi, în care prãznuim Adormirea Maicii
Domnului ºi în care, deopotrivã, serbãm Ziua Marinei.
Este momentul în care onorãm cutezanþa celor care
poartã drapelul României pe mãrile ºi oceanele lumii
ºi totodatã un prilej de rememorare a sacrificiului
sãvârºit de eroii marinari pentru þarã”, spune primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin.
   Momentul mult aºteptat vor fi jocurile marinãreºti:
trasul la parâmã, alergatul cu oul în lingurã, alergarea
în sac, atingerea purcelului agãþat la capul unui
ºcondru dat cu ulei, vânãtoarea de raþe. Acestea vor
începe în jurul orei 11,30.  Gabriela  Pogaci Biroul de presã
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INTERVIU: Scriitoarea Ileana Wisket despre românii împuºcaþi de grãniceri la
Dunãre: „Sã nu faci nimic în memoria lor este cumplit”(2)

 Alexia M.

Am plecat cu documentarea din
Kladovo (n.r. un oraº mic de pe malul
sârbesc al Dunãrii aflat chiar în dreptul
municipiului Drobeta-Turnu Severin).
M-am dus sã vãd iniþial cimitirul din
localitate, dupã care urma sã mã întâlnesc
cu cineva. Mi-am dat seama cã uitasem
sã iau adresa ºi numãrul de telefon al
acestei persoane. Este vorba de o
doamnã care m-a ajutat foarte mult,
Diana Solkotovic, cãreia chiar i-am
adresat mulþumiri la începutul cãrþii.
ªtiam cã are studii de antropologie, ºtiam
cã este interesatã foarte mult de tot ceea

ce înseamnã
V a l e a
T i m ocu l u i ,
civilizaþia ºi
tradiþii, practic
românii din
zona asta. În
cimitirul din
Kladovo cineva
ne-a arãtat zona
unde sunt
îngropaþi români
ºi ne-a spus
«Vedeþi cã nu

o sã fie nimic scris pe cruci, dar sã
ºtiþi cã nu noi i-am omorât pe-ai
voºtri, ci ai voºtri i-au omorât pe ai
voºtri». Când sã plecãm am dat nas
în nas chiar cu soþii Solkotovic.
Atunci am ºtiut cã o sã meargã totul
ºnur. Erau în cimitir pentru cã fãceau
o pomenire fiului mort de trei ani.
   Am încercat cu ajutorul lor sã dau
de un medic legist mult mai în vârstã,
care pe vremea aceea pãstra un fel de
listã cu toþi decedaþii gãsiþi pe Dunãre.
Se pare cã nu mai trãia ºi am decis sã
fac o cerere cu care m-am dus la Poliþia

urmare din numãrul trecut

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.

din Kladovo, prin care am solicitat
sã mi se dea o listã cu numele
românilor gãsiþi în Dunãre. Foarte
rapid, într-o sãptãmânã-douã am
primit rãspunsul de la Ministerul de
Interne de la Belgrad. A fost un
rãspuns sec: nu pot sã-mi dea acea
listã fiindcã nu existã. Apoi am mers
din cimitir în cimitir, de la Novi Sip
pânã spre Donji Milanovic. Cel mai
cutremurãtor loc mi s-a pãrut la Novi
Sip pentru cã este un loc bombat,
vezi clar cã sunt morminte, dar nu le-
au pus cruci ori s-au deteriorat.
   A fost locul unde m-am simþit
copleºitã, am izbucnit în plâns ºi mi-
am dat seama cã emoþional, psihic voi
fi destul de implicatã ºi afectatã de acest
demers. Acolo nu este nicio cruce, dar
se ºtie cã sunt români, fapt confirmat ºi
de un gropar sârb destul de bãtrân, care
a prins acele vremuri. Nimeni nu mai
poate sã nege adevãrurile acestea, dar
este inadmisibil sã nu aveam un
monument, sã nu avem un cimitir ºi
de-o parte ºi alta a Dunãrii. Pe mine
asta m-a ºocat, cã adevãrul îl ºtiu toþi,
ºi cei din fosta Securitate. E clar cã

dacã ei ar recunoaºte, ar trebui
condamnaþi, cei care mai sunt în viaþã.
Am încercat în carte sã merg pe acest
dialog între cele douã maluri pentru
cã sârbii ne-au ajutat enorm de mult.
De aceea am ºi dat numele cãrþii «EU-
ro.Crem», fiindcã acest produs râvnit (n.r.
ciocolatã), pe care ºi-l doreau nu numai
copii, ci toatã lumea, era mai mult un
simbol. Sârbii au fost pentru noi o sursã
ºi un canal formidabil spre valorile
europene. Dialogul acesta între douã
lumi, pe care eu îl urmãresc, este de fapt
dialogul între douã lumi total diferite, între
lumea acea cenuºie din Epoca ceauºistã
ºi lumea plinã de vitalitate, de luminã ºi
de speranþã pe care ºi-o doreau cei de
pe malul celãlalt.
   Toþi spuneau cã este o poveste, dar
apoi am vãzut documentele de la
CNSAS ºi am încremenit. Lãsau sã
circule legenda astfel ca lumea sã se
sperie, dar pe de altã parte nu vroiau sã
spunã exact cum funcþionau lucrurile
pentru cã ar fi fost ei acuzaþi. Nu am
putut sã gãsesc martori, dar personajele
sunt reale, le-am gãsit în documente.
 continuare în numãrul urmãtor

Ministerul Comunicaþiilor
ºi Societãþii Informaþionale, prin
Romfilatelia – companie aflatã în
portofoliul sãu, a introdus în
circulaþie, vineri, 26 iulie 2019,
emisiunea de mãrci poºtale
“Simona Halep, Ambasadorul
Tenisului Românesc”, pentru a
onora seria performanþelor unei
mari jucãtoare de tenis ºi, în
special, a cuceririi titlului de la
Wimbledon din 13 iulie 2019.
   Pe timbrul coliþei dantelate a
emisiunii de mãrci poºtale este
reprodusã imaginea Simonei Halep
ridicând trofeul de la Wimbledon
2019. Coliþa nedantelatã,
numerotatã, prezintã semnãtura în
folio aur a Simonei Halep ºi o
ilustreazã în prim plan în timp ce
prezintã publicului trofeul. În
timbrul coliþei nedantelate este
redatã o imagine de joc.
   Emisiunea de mãrci poºtale
“Simona Halep, Ambasadorul
Tenisului Românesc” va fi
disponibilã începând de vineri, 26

Timbru poºtal dedicat marii jucãtoare de tenis, Simona Halep
iulie 2019, în magazinele
Romfilatelia din Bucureºti,
Bacãu, Braºov, Cluj-Napoca,
Iaºi, Timiºoara, precum ºi în
magazinul online: http://
romfilatelia.ro/store/.
   Aceastã emisiune este
completatã de douã plicuri „prima
zi”. Primul plic este echipat cu
coliþa nedantelatã ºi numerotatã a
emisiunii, fiind obliterat cu
ºtampila „prima zi” a emisiunii,
aplicatã în clar, în folio aur. Al
doilea plic al emisiunii este
echipat cu timbrul coliþei
dantelate, fiind numerotat ºi
obliterat cu ºtampila „prima zi”.
   Simona Halep a obþinut primul
titlu la Wimbledon din cariera sa
de jucãtoare profesionistã, dupã
finala câºtigatã cu 6-2, 6-2, în
faþa fostului numãr 1 mondial,
americanca Serena Williams,
fiind primul trofeu la Wimbledon
câºtigat de un român.
   Dupã alte trei finale de Grand
Slam – douã la Roland Garros

(2014 ºi 2017) ºi una la Australian
Open (2018), Simona Halep a
câºtigat primul turneu de Grand
Slam la Roland Garros (9 iunie

2018),  obþ inând cel  mai
important trofeu al carierei de
pânã la acel moment.

Biroul de presã al MCSI
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

 * Crimele de la Caracal, oraº
ce tinde sã-ºi îmbogãþeascã astfel
trista-i celebritate derivatã din
legendara rãsturnare a carului cu proºti
(o întâmplare apocrifã de care niciunul
dintre locuitorii de ieri ºi de azi ai
pitorescului orãºel oltean nu ar trebui
sã se simtã vinovat, nici mãcar ruºinat)
ocupã centrul activitãþii media al
acestui miez de varã fierbinte, foarte
fierbinte chiar, întunecându-l. Nu poþi
deschide ecranul niciunei televiziuni
de ºtiri, centrale sau locale, cã te
întâmpinã gros-planul cavernos-
lombrosian al criminalului în cauzã,
cu efectele previzibile, deloc plãcute
asupra stãrii tale de spirit. Paginile
ziarelor, acelea care mai pot apãrea,
ca ºi Internetul, sub toate formele sale,
sunt pline la refuz de acelaºi chip
odios, pe care românii au început sã-
l viseze pânã ºi-n somnul de dupã
amiazã, atât de dulce pânã nu de mult,
ºi cãruia neuitatul scriitor Eugen Barbu
îi spunea, într-unul din romanele sale,
„morticica”. Atât de profund au intrat
aceste crime oribile în conºtiinþa

publicã, încât, de la o vreme, nu e zi în
care sã nu aflãm, dincolo de detaliile
respectivelor crime, ºtiri despre tot mai
multe dispariþii de la domiciliu a tot
mai mulþi copii, adolescenþi ºi tineri.
Unii zic cã astfel de evenimente
(dispariþii etc.) au avut loc totdeauna,
alþii sunt de pãrere cã, la fel ca în atâtea
alte situaþii, este vorba doar de
o...modã media, ºtiut fiind cã, atunci
când dau de un subiect de care pot
trage ca de o piele de câine mort,
presarii se  îngesuie toþi ca mioarele
dupã berbec („le chef du troupeau”) ºi
nu se lasã pânã ce nu-l sleiesc de toate
sevele posibile. Noi zicem cã, da, astfel
de evenimente (dispariþii urmate de
crime abominabile) se întâmplã peste
tot în lume, nu doar la noi. Diferenþa e
cã, la noi, totul se dã ºi se rãsuceºte
pânã nu mai înþelege nimeni nimic, pe
coarda politicii. Iar dacã politica mai
este surprinsã ºi într-un an electoral,
distracþia (vorba vine!) e gata. În
privinþa atrocitãþii crimelor de la
Caracal, e drept, cazuri de o asemenea
gravitate nu s-au mai vãzut cam din

epoca lui Râmaru.
   * Mai nou, investigatorii grupaþi în
jurul Antenei 3 au lansat ipoteza
existenþei unor legãturi subterane între
cazul de la Caracal ºi reþelele mafiote
de prostituþie grupate în jurul oraºului
italian Bari. Cercetãrile par sã fie abia
la început, de aceea orice  concluzie
legatã de aceastã gravã ipotezã e
riscantã. Cel puþin deocamdatã. Nu
însã ºi imposibilã, deoarece, dupã
spusele consulului României la
Bari, în regiune ar trãi aproximativ
80.000 de cetãþeni români. Ceea ce
complicã lucrurile transformând
practic toate ipotezele de lucru în
premise fezabile.
   * Aºa-zisul „Dosar Caracal” a
fãcut ºi niºte „victime colaterale”.
Cea mai recentã ºi – surprinzãtor
– cea mai spectaculoasã este
doamna Ecaterina Andronescu,
care a fost demisã de premierul Viorica
Dãncilã din funcþia de Ministru al
Educaþiei. Motivul ar fi acela cã, într-o
emisiune de televiziune Madame
Andronescu ar fi zis cã pe dumneaei
pãrinþii au învãþat-o sã nu se suie cu
persoane strãine în maºinã, sã nu facã
autostopul, mai exact. Sigur, întrebarea
e unde a greºit doamna ministru al
Educaþiei. Bineînþeles cã nu a greºit
nicãieri, iar un telespectator atent la
toate datele problemei discutate acolo
ar fi trebuit mãcar sã aprecieze
dimensiunea educativã a  declaraþiilor
Ecaterinei Andronescu. Ei da, dar

Grozãvii estivale
vedeþi, þintele dezbaterii erau altele ºi
din toatã discuþia ar fi trebuit sã rezulte
cã vinovat de crimele de la Caracal este
Guvernul PSD- ALDE ºi nimeni
altcineva. S-a înþeles, tovarãºi? Da? Ei,
atunci, liniºte la galerie! Musca-n pod!
Statul paralel are cuvântul! De existenþa
cãruia doamna Dãncilã, elev
submediocru, însã perseverent, a

reuºit sã afle, în cele din urmã. Dovadã
ºi mãsura extremã luatã cu doamna
Andronescu. Nu vi se pare
evenimentul acestei veri tembele?
   * Se apropie 10 august, prin
urmare, parafrazând un celebru
titlu de capitol de roman, „Se miºcã
Þara”. Se miºcã prostia ºi idioþenia
propagandistice din capetele
înfierbântate ale unora, care îºi
închipuie cã dacã vor þine þara sub
teroarea zaverei, vor întemeia ºi o
nouã tradiþie în istoria revoluþiei la
români. Unde eºti, Nicolae
Bãlcescu?!

P R O G R A M

Modul: Povestea Lebedei ºi
            Povestea prinþesei Tulipa
Modul: Picturã decorativã ºi artã religioasã
Modul: Viaþa romanã la Dierna
Modul: Jocurile copilãriei
Modul: Jurnalul ªcolii de varã la Muzeu

UNDE? M.R.P.F. Filiala Orºova
              str. Decebal nr. 24
CÂND? 19 - 23 august
              Orele: 9.30 - 12.30
COSTÃ? 50 lei/sãptãmânã/persoanã

CUM PROCEDEZI?
           Suni la tel. 0252/325992

sau
direct la sediul Muzeului din Orºova
în perioada 01 - 18 august 2019

      În cadrul colabãrãrii cu Direcþia Judeþeanã pentru  Tineret ºi Sport
Mehedinþi, la data de 06 august 2019, pentru creºterea gradului de
siguranþã al elevilor pe perioada vacanþei de varã, Compartimentul de
Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii în colaborare cu Poliþia municipiului
Drobeta Turnu Severin – Biroul de Ordine Publicã - Compartimentul
Proximitate au desfãºurat o acþiune în tabãra de odihnã organizatã la
Centrul de Agrement „Drobeta” în aceastã perioadã.
   Scopul acþiunii a constat în derularea unor activitãþi de informare în
vederea prevenirii comportamentelor de risc ºi a victimizãrii prin infracþiuni
de furt, lovire, înºelãciune, accidente rutiere, a tinerilor veniþi în tabãrã.
   Un grup de 75 de elevi ºi 5 cadre didactice din judeþele Constanþa ºi  Prahova,
au fost sfãtuiþi de cãtre poliþiºti privind mânuirea sumelor de bani în locuri
publice ºi aglomerate, locul de pãstrare a portofelelor, plata cu bancnote mici,
portul genþii, telefoanelor mobile, bijuteriilor ºi a altor bunuri de valoare.
   Totodatã poliþiºtii le-au transmis elevilor ºi sfaturi privind siguranþa
rutierã atunci când se deplaseazã pe drumul public.
   Acþiunile preventive vor continua pe toatã perioada vacanþei de varã.

Acþiune în tabãra de odihnã organizatã
la Centrul de Agrement „Drobeta”

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Bilanþul Situaþiilor de Urgenþã

Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi s-a
reunit în ºedinþã ordinarã, dar nu

pentru gestionarea vreunei
situaþii specifice, ci pentru

informarea asupra bilanþului pe
primul semestru al anului ºi

asupra mãsurilor luate pentru
prevenirea ºi combaterea pestei

micilor rumegãtoare.
Un raport de evaluare a

Comitetului Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã pe primul semestru al
anului a fost prezentat astãzi, în
ºedinþa ordinarã a organismului.
Potrivit raportului, Comitetul a
acþionat în diverse situaþii de urgenþã,
generate de prevenirea unor

epidemii, evaluarea ºi gestionarea
unor efecte generate de fenomenele
meteo extreme. Comitetul Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã a emis mai
multe hotãrâri privind gestionarea
efectivã a unor situaþii critice apãrute.
   De asemenea, acelaºi comitet a
gestionat ºi mai multe mãsuri
proactive de prevenire, precum
exerciþii de alarmare ºi de intervenþii
în diferite tipuri de situaþii ipotetice de
urgenþã. Judeþul nostru nu a dus lipsã
nici de avertizãrile meteo nefavoravile,
de tip cod roºu ºi portocaliu.
   Printre mãsurile complexe ce au
trebuit sã fie luate de Comitetul
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã se
numãrã ºi cele de gestionare ºi
combatere a ameninþãrilor privint pesta
porcinã ºi pesta micilor rumegãtoare,
ultima prezentã în Bulgaria, aproape
de graniþa cu judeþul nostrum. Noul
director al DSVSA Mehedinþi a
prezentat un raport în acest sens.
   În general, la nivelul judeþului
mehedinþi toate situaþiile de urgenþã
ivite au fost gestionate prompt, iar
Comitetul Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã a intervenit ºi a luat
decizii care ulterior s-au dovedit a
fi dintre cele mai corecte.

Coerenþã, stabilitate ºi
activitate politicã intensã! Asta
încearcã sã transmitã PLUS
Mehedinþi odatã cu alegerea unei
conduceri noi a filialei judeþene din
Mehedinþi. Noua conducere a fost
aleasã în prima Convenþie
Judeþeanã de la înfiinþare, iar
pentru funcþia de preºedinte s-au
luptat doi candidaþi. Candidaturile
se fac în bloc, prin prezentarea de
cãtre fiecare candidat a unei echipe
manageriale formate din patru
persoane ºi anume: secretar
general, trezorier, responsabil
comunicare ºi responsabil atragere
fonduri. Noul preºedinte ales al
PLUS Mehedinþi este Sorin
Popescu, iar din echipa sa fac parte
Constantin Vijulie, Claudiu Pîrlea,
Dorin Tãbîrþã ºi Mugurel
Mihuþescu. Potrivit statutului,
echipa de conducere mai are în
componenþã încã patru membri
aleºi independent, de cãtre membrii
partidului. Mandatul echipei de
conducere este pentru 2 ani.

Ambiþiile PLUS Mehedinþi par a

PLUS Mehedinþi ºi-a ales noua conducere
Partidul Libertate, Unitate ºi Solidaritate sau PLUS, aºa cum este

cunoscut de români, ºi-a desemnat conducerea la nivelul filialei judeþene
Mehedinþi. Odatã cu o nouã echipã managerialã, PLUS Mehedinþi a

dezvãluit, în cadrul unei conferinþe de presã ºi planurile politice
premergãtoare alegerilor prezidenþiale ºi ale localelor de anul viitor.

fi destul de mari, deoarece
formaþiunea îºi propune ca, în alianþa
formatã cu USR, sã câºtige o poziþie
fruntaºã la alegerile locale de anul
viitor. Totuºi, noii conducãtori
politici ai PLUS Mehedinþi recunosc
faptul cã pânã la performanþele pe
care ºi le propun mai este cale lungã
de parcurs. În tot acest timp, cei de
la PLUS au ca prioritate zero
atragerea de noi membri ºi
dezvoltarea continuã a organizaþiei
la nivel judeþean.

 Romeo Crîºmaru
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Dupã Marea Mascaradã
Decembristã, de-a lungul a treizeci
de ani de „democraturã” post-
factum, România a fost ºi este
permanent jefuitã, sfâºiatã, ciuruitã,
violatã ºi asasinatã „pas cu pas”.
Este de mirare cã mai trãieºte! Copiii
ei s-au împrãºtiat în cele patru
puncte cardinale ale lumii, motivele
reale fiind nu doar zborul liber spre
alte zãri ºi dorinþa de cunoaºtere, ci
dispariþia locurilor de muncã de
dupã „marea privatizare” a
„Mormanului de fiare vechi”,
declanºatã de infamul personaj
alogen în pulover al „revoluþiei”
televizate, susþinut de salariatele
de la „Apaca”... aia care era
atunci, cã acum...
   La începutul ultimului deceniu al
veacului al XX-lea, toate depozitele
occidentale ºi-au aruncat vechiturile
expirate - fizic ºi moral - în Grãdina
Maicii Domnului, în special
alimente de pe vremea Rãzboaielor
din Coreea sau Vietnam, pe care
românii „eliberaþi” le-au înfulecat,
aproape, pe nemestecate. Nici
drogurile, nici gunoaiele radioactive
sau chimice n-au fãcut excepþie.
Draga Europã ne-a cadorisit cu tot
ce a avut mai bolnav, mai
respingãtor, inclusiv cu jefuitorii,
escrocii ºi mafioþii ei, iar bãºtinaºii
fãrã scrupule au prins din zbor bãtaia
vântului. S-au adaptat, jucând „la
douã capete”: i-au slujit pe vulturii
pleºuvi, ciugulind ºi ei, lacomi din
pradã... Dacã în primii ani de dupã
decembriadã, capul de afiº al celor

Faþete criminale ale unei lumi bolnave
mai bogaþi români îl deþinea un
plecat din þarã, cu mult în urmã,
„revoluþionarii” decembriºti
bãºtinaºii l-au depãºit în galop, iar
averea acestuia, acumulatã de-a
lungul unor decenii, s-a clasat în
câþiva ani la coada vacii ºi a listei.
Curat murdar!
   Cei trei „escu” au trãdat interesele
Þãrii, „lustruindu-se pe ei”. „Anisul”
excursionist-navetist-gicã-contrist-
moºtenitor de profesie de imobile,
mare „admirator” al de copiilor pe
care nu-i are, totdeauna amator de
concedii la mare ºi de schiat la
munte, nu i-a trãdat pe români,
pentru cã niciodatã în existenþa sa
pãmânteanã nu s-a aflat în slujba
României. Cã slujeºte interesele
altui stat se vede ºi prin aura acelei
„Das Eiserne Kreuz” - (Crucea de
Fier) - cea mai înaltã distincþie
germanã, primitã cu puþin timp
înainte de a fi „uns” pe Facebook ca
ºef al statului. O fi fost recompensã
pentru miliardele de euro cadorisite
celui de-Al Patrulea Reich[1], din
buzunarele mioritice? poate cã
viitorul ne va spune...
   Dupã înscãunare, n-a durat mult ºi
a fost sã fie „Colectiv”, pe cadavrele
cãruia s-a instalat „Guvernul meu”,
apoi a fost sã fie naºterea ºi dirijarea
în bluzã roºie a spectacolelor #rezist,
a fost sã fie 10 august 2018... fãrã
mortul dorit, iar acum vrea sã fie un
„10 august redivivus” pentru a instala
iarãºi „Guvenul meu” pe jeraticul
invizibil al „crimelor” fãrã cadavre de
la Caracal. Se calcã peste orice, iar
ceaþa Caracalului a învãluit întreaga
þarã. Nu se mai ºtie precis nici cum
„s-a rãsturnat carul”, nici dacã la
Caracal, la Deveselu, la Cotroceni, la
Palatul Victoria ori la „Casa
Poporului” au fost gãzduiþi „proºtii”
din cãruþa rãsturnatã ori nemernicii
„de pretutindeni”... Mai mult decât
posibil, în cazul în discuþie,
Bãtrânul Will va avea din nou
dreptate cu zicerea lui: „Mult
zgomot pentru nimic!”.
   Mai devreme sau mai târziu, dupã
câteva excursii, câteva vacanþe ºi
câteva concedii, „crimele de la
Caracal” - recunoscute printre
zâmbete de fantoma lui „Râmaru”
readusã în actualitate - se vor dovedi

a fi fost „praf de stele”, rãmas de la
rãsturnarea carului cu proºti - iar
proºtii, se va dovedi cã tot noi,
românii, am fost.
   Din exces de zel anticipat,
Gauleiterul „Partenerului strategic” de
la Bucureºti a emis deja o declaraþie
prin care anunþã tot românul cã
„Ambasada Statelor Unite ale Americii
condamnã traficul de persoane în
toate formele sale. [...] S.U.A. se
angajeazã sã lucreze cu românii
pentru a elimina traficul de fiinþe
umane. […] Îndemnãm ferm toate
guvernele sã combatã traficul de
persoane prin servicii de protecþie
cuprinzãtoare ºi concentrate pe
victime, prin mãsuri de prevenþie a
infracþiunilor care vizeazã direct
tacticile traficanþilor ºi informeazã mai
bine comunitãþile ºi prin acuzarea ºi
condamnarea traficanþilor, pentru a-i
face sã rãspundã penal pentru faptele
lor. [...] printr-o abordare concentratã
a eforturilor noastre colective de luptã
împotriva traficului de persoane,
putem schimba ceva ºi o vom face”.
Ce frumos!, dar cam multe parole,
parole de acoperire, fiindcã e greu de
crezut cã F.B.I.-ul a fost chemat
degeaba la Deveselu. Pe de altã parte,
declaraþia lui Cezar Giosan profesor
de Psihologie la Berkeley College ºi
trãitor la New York de oarece vreme
zgâlþâie civilizaþia occidentalã ºi-i
aratã faþa hâdã: „Trãiesc de decenii în
Statele Unite, unde evenimente de
genul acesta sunt mult prea
comune”... Deci, americanii nu-ºi pot
rezolva problemele la ei acasã, dar
dau lecþii de conduitã moralã ºi
juridicã românilor.
   Gauleiterul Klemm omite sã
comenteze cã, în 2012 apãrea în
presa din Oltenia: „Americanii de la
Deveselu se distreazã cu eleve
caracalene”[2]: „Zeci de eleve au
fost obligate sã practice prostituþia
de o grupare interlopã, pentru
plãcerile americanilor. […] Interlopii
agãþau fetele în baruri sau prin
cunoºtinþe. Le violau sau le
convingeau sã întreþinã acte sexuale.
Raporturile erau filmate ºi folosite
pentru a constrânge minorele sã se
prostitueze pentru bani. Elevele, cu
vârste cuprinse între 14 ºi 18 ani,
erau obligate deseori sã plece de la

ore pentru a face sex pe bani”[3].
„Procurorii D.I.I.C.O.T. au
descoperit, lunile trecute (2012 -
n.n.), cã aceºtia au cumpãrat fete de
liceu de la cei mai cunoscuþi
proxeneþi din Caracal. Distracþia a
luat sfârºit la începutul lunii iulie,
când capii reþelei de proxeneþi au
fost ridicaþi de mascaþi”[4]. Dar
numai ei… „beneficiarii”
traficului de fiinþe umane… drum
bun ºi ce-a zis Gheorghe… Dupã
aia, s-a lãsat ceaþa.
   Acum, la ºapte ani distanþã de la
cele relatate, „Scandalul Caracal” a
spart buba. Sunt mult prea multe
neconcordanþe ºi am convingerea cã
nici ordinul procurorului suspendat
pentru neintervenþie, pânã la ora 6
dimineaþa, nici neintervenþia Poliþiei
nu au fost neglijenþe întâmplãtoare.
25 de americani de la baza Deveselu
au ºters-o englezeºte, luând calea
aerului spre casã. Sã fie simplã
coincidenþã cã, taman acum, dupã
declanºarea „Scandalului Caracal”
s-ar fi împlinit sorocul pentru „rotire
de personal”, deºi schimbul nu a
venit nici pânã azi? Herr Gauleiter
iar ne-ai luat de proºti? Nivelul
faptelor tale reprobabile, neconforme
cu statutul de diplomat, comise de
la instalare pânã azi dã pe-afarã. ªi,
cu tot respectul pe care-l port þãrii
tale - nu þie -, te avertizez cã nu toþi
românii s-au rãsturnat cu cãruþa, la
Caracal! Ia exemplul militarilor
plecaþi ºi... cale bãtutã!
Notã: Istovit dupã eforturile de la
malul mãrii, arhanghelul neortodox
se va odihni într-un micuþ concediu
de câteva zile, îºi va lua o cãmaºã
roºie subþire ºi va dirija nemijlocit
acel „#10 august redivivus”, va arãta
lumii a sa „Eiserne Kreuz”, va
ordona trupelor de asalt cãderea
actualului guvern ºi-ºi va instaura
„Guvernul meu” ediþia 2019, apoi,
cale liberã spre „alegerea prafului”...
Cã de români nu-l doare nici mãcar
acolo unde razele soarelui nu au
avut acces când se afla pe litoral.
„Scandalul Caracal”? Se va pierde
în noua formulã actualizatã a
„Nacht und Nebel” via „Colectiv”.
Grafica - I.M.

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

[1] http://www.justitiarul.ro/klaus-iohannis-va-reprezenta-
interesele-germaniei
[2] http://www.ziare.com/slatina/stiri-actualitate/americanii-
de-la-deveselu-se-distreaza-cu-eleve-caracalene-3224365
- 30 august 2012
[3] https://ro.sputnik.md/society/20190730/27068081/
Ambasada-SUA— gaz-pe-foc-n-scandalul-Caracal-i-al-
suspiciunilor-legate-de-baza-Deveselu.htmlFaþete criminale
ale unei lumi bolnave
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Cea mai mare ticãloºie este
atunci când statul îºi ucide proprii
cetãþeni. Se poate vorbi de masacru.
Astfel, se nasc toþi martirii ºi toþi
îngerii. Nu ai cum sã nu crezi cã nu
existã Dumnezeu, pentru cã altfel
cine ar mai vedea oroarea. Trebuie
ca cineva într-o ordine superioarã sã
vadã nedreptatea. Aºa s-a întâmplat
de multe ori în neamul românesc:
oamenii simpli de cele mai multe
ori, românii adevãraþi ºi filonul de
aur al sufletului românesc a fost topit
în cuptorul de aur ale celor mai
sângeroase grozãvii.

 Astfel de mãceluri nu au cum
sã nu marcheze la nivel de ADN
generaþiile actuale. Ei sunt ºtanþaþi
cu fierul roºu pe suflet. Statul
criminal ºi funcþionarii sãi au reuºit
sã îºi punã amprenta pe sufletul,
mintea ºi spiritul a ceea ce are mai
frumos acest neam: copiii. Le-a sãdit
poate cã definitiv în minte ºi suflet
ideea cã statul ucide prin
reprezentanþii sãi. Le-a ucis prin
Alexandra speranþa cã existã undeva

 ªtefan Bãeºiu

Þara în care femeia-copil-viitoare mamã este o bucatã de carne
macrã, cu oase, dezmembrabilã, abuzabilã, bunã de ucis

tot timpul cineva care nu te lasã în
urmã, oricât de greu ar fi.

Dupã 30 de ani ne-am întors mai
în urmã decât eram. Am construit o
fraudã de democraþie. Este pângãritã
ºi falsã pânã în mãduva oaselor. Este
þara în care, de acum înainte, copiii
vor trãi cu teamã. Este þara în care
statul roman prin funcþionarii sãi le
ucide pe viitoarele mame. Îºi ucide
viitorul. Este statul în care poliþia,
braþul înarmat al legii este mânã în
mânã cu cei consideraþi în afara
legii, adicã nelegiuiþii, crima
organizatã, interlopii sau cum vreþi
sã le spuneþi.

Statul român a ucis-o pe
Alexandra ºi este o crimã mai mare
decât oricare masacru din istoria
neamului românesc. Pentru cã a ucis
un copil, pentru cã a ucis o viitoare
mamã poate, a ucis viitorul, a ucis,
mai grav, speranþa în sufletele a
milioane de copii români care acum
ºtiu sigur cã þara nu îi mai apãrã.
Adulþii îi ucid ºi îi violeazã cu
rânjetul pe faþã. La nivel psihologic

este o loviturã criminalã.
Cum este sã trãieºti zi de zi cu

gândul cã ieºi din casã ºi þi se poate
întâmpla orice? ªi nu cã se întâmplã,
dar cã nu ai niciun fel de ºansã sã
supravieþuieºti, din cauzã cã statul
a fost capturat de o funcþionãrime ºi
o clasã politicã insalubrã,
incompetentã, coruptã pânã în
mãduva oaselor. Cei care trebuie sã
te apere te ucid. Oare ce o fi în
mintea ºi în sufletul bãrbaþilor din
poliþie, politicã, jandarmerie,
parchete, magistraturã, servicii ºi
alte domenii esenþiale ale statului
care s-au vândut ºi zi de zi închid
ochii când le sunt rãpiþi copiii, când
le sunt rãpite viitoarele mame de pe
strãzi ºi nu fac nimic. Câtã
monstruozitate s-a putut plãmãdi în
cei 30 de ani de democraþie
frauduloasã? Cum pot sã stea
mânã în mânã cu infractorii ºi sã
se bucure de averi ºi sã îºi trimitã
prin acþiune ºi nonacþiune viitoarele
mame în sclavie?

Pe cine plãteºte poporul care a
mai rãmas în þarã? Ce destin pe acest
stat, sã fie condus de elementele sale
cele mai corupte. Ce oraº este acela
în care poliþia se roagã ºi le
mulþumeºte interlopilor sã le facã
meseria? Cât de jos am coborât în
cei 30 de ani de democraþie
frauduloasã? Chiar nu am înþeles cã
este tot cãciula noastrã, chiar nu

pricep cã fetele ºi copiii pe care îi
trimit în sclavie sunt ºi copiii lor?
Sunt cei care vor trebui sã asigure
viitorul, dacã nu cumva sã le
plãteascã ºi pensile ordinare.

Momentul în care statul îºi ucide
cetãþenii ar trebui sã fie scânteia unei
revoluþii. Momentele tragice din
istoria unei þãri au fost tot timpul
scânteile unor revoluþii sau au avut
ca efect dispariþa, extincþia. În istorie
am avut un lung ºir de trãdãri: Mihai
Viteazul, Brâncovenii, ne trimiteam
copiii tribut la Înalta Poartã. Cât de
uºor sã le fie pãrinþilor din poliþie ºi
procuraturã, jandarmerie, STS, 112,
CSAT, FSN sã îºi lase copiii în
sclavie sau sã îi ucidã? Sunt ºi copiii
lor, cei care sunt rãpiþi de pe strãzi
ºi trimiºi în abatoarele monºtrilor
sau în sclavie la reþele de carne vie.

Cine are pedeapsã pentru
procurorii ºi judecãtorii sau poliþiºtii
care au devenit slujbaºii crimei
organizate, s-au vândut? Este
momentul în care serviciile, dacã nu
ºi-au vândut ºi ele þara, fiii ºi fiicele,
sã deparaziteze sistemul ºi sã îºi
iubeascã þara. Dacã nu, viitorul nu
existã pentru România. Þara în care
femeia-copil-viitoare mamã este o
bucatã de carne macrã, cu oase,
dezmembrabilã, abuzabilã, bunã de
ucis. Cine îºi creºte copiii într-o
astfel de þarã?



opiniiOBIECTIV mehedinþean 08 - 14.08.2019pag. 10

COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru

Agriculturã (APIA) informeazã cã
autorizarea plãþilor pentru Campania 2018
continuã ºi în perioada imediat urmãtoare.
În ultima lunã a fost autorizatã la platã suma
de 10,56 milioane euro din Fondul
European de Garantare Agricolã (FEGA),
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FEADR) ºi Buget Naþional, astfel cã
pânã în acest moment suma totalã
autorizatã la platã pentru Campania 2018
este în valoare de 2,62 miliarde euro.
   Precizãm cã, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 891/
21.06.2018, plafonul alocat României
pentru plãþile directe, pentru Campania
2018 este de 1,912 miliarde euro.
   De asemenea, reamintim fermierilor cã în
momentul de faþã APIA se aflã în plinã
Campanie de control la faþa locului, conform
termenelor prevãzute în Ordinul nr. 69 din
25.01.2019 al Ministrului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale. Controalele pe teren sunt
programate a se desfãºura pânã la data de 1
octombrie 2019.

SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL
ªI COMUNICARE

Lotul olimpic al României a obþinut o
medalie de bronz la a XVII-a ediþie a

Olimpiadei Internaþionale de Lingvisticã,
desfãºuratã în Coreea de Sud (Yongin),

în perioada 29 iulie - 2 august.
   Reuºita îi aparþine lui Matei Costin
Banu (Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” din Ploieºti), distins ºi în 2017
tot cu medalie de bronz, la Dublin.
   Ceilalþi trei componenþi ai echipei sunt
Ilinca-Dora Andone (Colegiul Naþional
„Tudor Vianu” din Bucureºti), Luiza-
Natalia Ionescu (Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” din Bucureºti) Liceul Internaþional de
Informaticã din Bucureºti) ºi Eric-Alexandru Moroºan
(Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” din Botoºani).
   Elevii români au fost coorodonaþi ºi însoþiþi de
Roxana Magdalena Preda (Dincã) ºi Valentina
Cojocaru, cadre didactice la Facultatea de Litere
a Universitãþii Bucureºti.
   Palmaresul înregistrat de þara noastrã la Olimpiada
Internaþionalã de Lingvisticã - de la prima
participare (2005) pânã în prezent - este compus
din unsprezece medalii (douã de aur, trei de argint
ºi ºase de bronz), douã premii pentru cele mai bune
soluþii propuse ºi patru menþiuni. În Hall of Fame-
ul competiþiei, România este prezentã cu trei elevi
dublu medaliaþi (Theodor Cucu, Dan Mircea Mirea

O medalie de bronz pentru lotul României la
Olimpiada Internaþionalã de Lingvisticã 2019

ºi Matei Costin Banu) ºi o echipã.
   Olimpiada Internaþionalã de Lingvisticã este un
concurs structurat pe douã niveluri: o probã
individualã cu durata a 6 ore ºi o probã pe echipe (3
ore). Subiectele solicitã operarea cu analogii, prin
aplicarea elementelor de logicã gramaticalã ºi logicã
matematicã în procesul de înþelegere a unor texte în
limbi necunoscute, pornind de la premisa cã
lingvistica ordoneazã gândirea ºi regleazã procesul
de comunicare explicitã prin construcþia de structuri
care favorizeazã învãþarea cu uºurinþã a oricãrei limbi.
   La ediþia din acest an au fost prezenþi 209
concurenþi (53 de echipe) din 36 de þãri din toatã
lumea.  BIROUL DE COMUNICARE
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Scrisori Þãranului Român

Mãria Ta, Þãran Român! (IV)

 va urma

Alãturi de  þãrâna sfântã a Þãrii, de
codrii ºi izvoare, alãturi de fraþii de limbã ºi
de lege, ai avut tovarãºi de nãdejde dobitoacele
din curtea ta, din câmp ºi de aiurea. Le-ai
socotit ca pe un dar pe care þi l-a fãcut
Dumnezeu dintru începuturi, ca sã te hrãneºti
cu ele. Le-ai iubit, le-ai hrãnit ºi le-ai adãpat,
le-ai adãpostit de frig ºi de furtuni, ai dormit
cu ele sub cerul cu stele, þi-ai pãrãsit casa, ºi
masa, ºi soþia, ºi copiii ºi-ai plecat cu vitele
la sute de kilometri, ca sã le asiguri hrana,
luni, anotimpuri, uneori chiar ani.
   Cel mai iubit þi-a fost întotdeauna calul. În
el ai vãzut un frate credincios. Cu el ai arat
pãmântul, cu el þi-ai transportat greutãþile, cu
el ai strãbãtut depãrtãrile, cu el te-ai dus pe
câmpul de luptã, la vânãtoare, în pribegie ºi în
haiducie. Puterea lui a completat puterea ta.
Cu el ai fost întotdeauna falnic, ºi iubit, ºi
respectat. Cu el ai fost mai sus decât ceilalþi,
mai frumos, mai viteaz, mai puternic. L-ai
crescut ca pe-un copil, i-ai dat apã din pumni,
l-ai sãrutat ºi ai tremurat, când l-ai vãzut cã
suferã. Lângã tine a fost nelipsit, întotdeauna,
câinele. De multe ori oamenii, - chiar rude
apropiate -, te-au vândut, te-au trãdat, dar el a
fost gata sã ºi moarã pentru a te apãra. A mers
cu tine pretutindeni. Te-a apãrat de hoþi ºi de
borfaºi, te-a ajutat sã vânezi, þi-a apãrat turmele
de fiare, þi-a apãrat casa ºi fericirea. S-a
mulþumit cu o coajã de pâine, fiindcã a ºtiut
cã n-ai nici tu mai mult. Uneori l-ai bãtut, l-ai
alungat, l-ai legat, l-ai lãsat în frig, în troiene
ºi în ploaie, dar el a îndurat ºi a tãcut rãbdãtor.
Doar din când în când, ajungând la limita
rãbdãrii, îºi îndrepta botul spre înaltul cerului
ºi începea sã urle cu durere, aºa cum numai el
ºtia sã facã. Cu el þi-ai cãutat oile ºi potecile.
El te-a cãutat pe tine, fie cã ai fost rãtãcit, fie
bolnav sau mort pe cine ºtie unde. Poate tu nu
l-ai iubit niciodatã, atât cât te-a iubit el, o iubire
sincerã ºi curatã, cum oamenii mai rar o mai
scot din sipetul sufletului lor.
   Animalul de care þi-ai legat întreaga ta
istorie a fost însã oaia, mioara. Fie cã ai
avut câteva pe lângã casã, fie cã ai avut turme
mari de sute ºi mii de oi, lângã animalele
acestea þi-ai petrecut o bunã parte din viaþa
ta. Le-ai dus pe câmpuri ºi pe dealuri, pe vãi
ºi pe munþi, pe unde a fost iarba mai grasã ºi
vremea mai bunã. Lângã ele ai înfruntat
vânturile, potoapele, viscolul, lupii ºi urºii.
Ai plecat cu ele primãvara spre crestele
Carpaþilor ºi þi-ai lãsat copiii ºi nevasta,
pãrinþii, fraþii ºi consãtenii în urmã. I-ai revãzut
din când în când în timpul verii. Toamna, când
vremea începea sã se strice ºi frigul pãtrundea
la oase, porneai cu convoiul de turme la vale,
treceai câmpiile Bãrãganului, treceai Dunãrea
ºi te pierdeai în Munþii Balcani. De la Marea
Neagrã pânã în Spania, pe acolo pe unde sunt
munþi, sunt ºi astãzi sate întregi de vorbitori
de limba românã. Ei sunt urmaºii vechilor
ciobani ce s-au aºezat pe acolo, sperând într-
o viaþã mai bunã. De la oaie ai luat laptele ºi

urmare din numãrul trecut

   Totuºi, de ce este nevoie de un 10 august bis? Poate, perspectiva
alegerilor prezidenþiale impune câteva repetiþii la nivel mare. Poate
acest eveniment vital pentru actualul preºedinte necesitã câteva
verificãri ale capacitãþii susþinãtorilor sãi de a mobiliza masele (inclusiv
diaspora, socotitã un fel de „urma scapã turma” din jocurile copilãriei
noastre). Poate programul de acþiune al proiohanniºtilor gândit pentru
alegeri include ca punct distinct confirmarea viabilitãþii strategiei de
manevrare a nedeciºilor printr-o amplã miºcare de mase. Poate este
nevoie de a afla ce eventuale
modificãri ale planului de
luptã sunt necesare, iar
oportunitate unui expe-
riment de natura unui nou 10
august nu poate fi pierdutã.
Cine ºtie?
Un preºedinte expat.
Dece nu?
   Oricum, dacã aprecierea
diasporei ca factor decisiv
în alegerile interne ºi
interesul ei privitor la soarta
þãrii se vor menþine la acelaºi
nivel, mã gândesc la
eventualitatea desemnãrii
unui preºedinte dintre expaþi. Am putea avea astfel un preºedinte
cu reºedinþa la Ibiþa, la Frankfurt sau, ºi mai potrivit, la Miami. Caz
în care drumurile bisãptãmânale spre casã ale preºedintelui ar fi
mai lungi decât Bucureºti-Sibiu sau Videle-Bucureºti. ªi, desigur,
mult mai scumpe. Dar ce conteazã? Avantajele ar depãºi cu mult
efectele acestor minore incoveniente. Spre slava sa, diaspora ºi-ar
consolida pentru cel puþin cinci ani importanþa binemeritatã.
Apartenenþa României la Europa prin chiar persoana (de acum
europeanã pe deplin) a preºedintelui sãu nu ar mai putea fi
contestatã de vreun olandez supraponderal sãnãtos la minte ºi la
trup ca un taur ori de vreun luxemburghez bolnav de lumbago dar
adept zelos al zeului Bachus. Adio M.C.V.! Pe de altã parte, în
eventualitatea reºedinþei prezidenþiale la Miami, cu un preºedinte
prezent permanent pe nisipul fierbinte al plajelor Floridei sau pe
gazonul terenurilor de golf, ataºamentul nostru faþã de partenerul
strategic n-ar mai fi pus la îndoialã de niciun trimis de peste ocean.
Câte avantaje pentru þara noastrã! Acum, observând cât de bine i
s-ar potrivi o asemenea posturã zâmbitorului printre dinþi de la
Cotroceni (care are deja ceva rude la Miami, dar ºi la Wurzburg)
mai cã-mi vine sã-l votez pentru a doilea mandat. În folosul ºi din
iubirea sa pentru România, desigur!
Nota redacþiei: Definiþia originalã corectã a cuvântului DIASPORA
este diferitã de cea utilizatã eronat astãzi în mass media din
România: „diáspora sf - Totalitatea comunitãþilor evreieºti
dispersate în afara Palestinei (sau) Totalitatea comunitãþilor
evreieºti împrãºtiate în afara Palestinei în urma captivitãþii
babiloniene (sec. 6 î. Hr.) ºi, mai târziu, a cãderii
Ierusalimului (70 d. Hr.). S-a extins forþat ºi deliberat (ca ºi în
cazul transformãrii cuvântului þigan-rrom-rom), ajungându-se
astãzi la o utilizare denaturatã etimologic a cuvântul original.
Grafica - I.M

Un experiment anunþat,
al doilea 10 august (2)

Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

carnea, lâna ºi mieii. Nevasta a petrecut luni
de zile în pieþe cu brânzã, cu lânã, cu lucrãturi
de tot felul din lânã. Înainte de Paºti ai fost
nelipsit din târgurile oraºelor, unde þi-ai
vândut mieii. În nopþile lungi de iarnã nevasta
a tors lâna ºi a împletit apoi din ea ciorapi,
flanele, fulare ºi alte lucruri necesare pentru
oameni ºi pentru casã. Femeia a þesut pãturi,
covoare, oprege, dimie ºi obiele din lâna oilor
tale. Pe lângã oi ai cântat din fluier cum numai
tu ai ºtiut s-o faci, þi-ai plâns necazurile, ºi
bucuriile, ºi dragostea, ºi dorul. Oile te-au
ajutat sã supravieþuieºti, sã-þi hrãneºti familia,
sã-þi faci un rost în viaþã ºi în lume.
   Cum aº putea sã uit vaca ºi boul? Animale
rãbdãtoare, s-au mulþumit cu mult ºi cu puþin.
Au tras din greu plugul ºi carul, þi-au dat ºi
lapte, ºi carne, ºi viþei ºi dragostea lor, cerându-
þi, în schimb, un braþ de iarbã, o furcã de fân!
De câte ori le-ai bãtut, când nu mai puteau
urni carul în pripor, de câte ori s-au prãbuºit
în genunchi sub greutatea jugului! Câte ar avea
de spus, dacã ar putea sã vorbeascã!
   Nu þi-au lipsit din curte caprele ºi iezii cu
toate ghiduºiile lor, gãinile, gâºtele, raþele,
curcile ºi bibilicile, mãgarii, mâþele. În câmp
ºi în pãdure þi-au fost aproape toate animalele
ºi pãsãrile, pe care le-a lãsat Dumnezeu. Unele
þi-au fost de folos, altele te-au pãgubit, dar
toate au ºtiu cã tu eºti stãpânul fãpturii, aºa
cum te-a lãsat Dumnezeu.
   Privesc astãzi cu durere, Mãria Ta, cum te
mai înconjoarã doar amintirile. Câþiva cai mai
sunt în sat, pe care-i numãr pe degetele de la
o mânã! O sutã ºaizeci de perechi de boi cu
atelaje complete (car, plug, grapã etc.) au bãgat
în colectiv numai sãtenii mei. Azi nu mai este
nici un bou, mãcar aºa, sã vedem ºi noi cum
mai aratã! Vaci mai sunt doar câteva, slabe,
amãrâte, anemice. Câteva oi ºi câteva capre
mai vezi din când în când pe hotarul satului.
Turme de câini vagabonzi cutreierã ogaºele,
în cãutare de oase de vite aruncate de samsari.
Animalele, oricare ar fi ele, þi-au ajuns o
povarã. Copiii ºi nepoþii se ruºineazã sã le
mai ducã la pãºune, sã le mulgã, sã meargã
în piaþã cu lapte ºi cu brânzã. Nopþi întregi
petrec pe la porþi, punând þara la cale, zeci de
ore joacã poker pe la cârciumi, ori tot felul de
jocuri pe calculator, privesc la televizor atâtea
ºi atâtea nãzdrãvãnii, dar nu pot sã meargã un
ceas cu cele câteva animale la pãscut.
Cu câtva vreme înainte de a pleca din astã
lume, îl gãseam pe tatãl meu plângând în grajd,
lângã vite. Le mângâia ºi le spunea cã, dupã
plecarea lui, îi va rãmâne oborul pustiu. Câþi
alþii ca tatãl meu n-au plâns la fel sau nu vor
plânge, dar în zadar. Lumea e tot mai strãinã,
mai rea ºi mai avarã, poate tocmai din cauzã
cã n-a mai apucat sã vadã blândeþea, bunãtatea
ºi iubirea din ochii unui biet animal.
   Apropo, Mãria Ta, tu chiar mai exiºti cu
adevãrat ca sã vezi toate astea?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Ion DUMITRU: Societatea de Culturã Româno-Germanã „Apoziþia“ e.V. München, la 50 de ani(2)
-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

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT
Astfel a apãrut APOZIÞIA nr. 1/1973, - Revista
Cenaclului Literar-Artistic, Radactor: Ion
Dumitru (ºi desigur ºi editor), 8 München,
Siegfriedstr. 3; format A5, 190 p., 200 ex., dintre
care 50 pentru biblioteci, imprimate ofset, la
tipografia Scharl + Strohmeyer, München.
   Din pãcate acoperirea cheltuielilor s-a dovedit
de la început dificilã, nereuºind sã plasez în cenaclu
contra costul de DM 12 decât 6 exemplare, oferind-
o unora dintre colaboratori, autori ºi personalitãþi
gratuit, ca reclamã, ºi chinuindu-mã sã vând câteva
exemplare la unii dintre cumpãrãtorii primului meu
volum de versuri „Flori din Furtunã“, München,
1964 ºi volumului Forme de Etnocid în URSS” -
Un plan sistematic de rusificare forþatã a
Basarabiei ºi Bucovinei de Nord, München,
1969, ºi la alþi cunoscuþi ori solicitatori din
München, restul Germaniei federale ºi din
celelalte þãri occidentale, încasând parte din
cheltuieli doar dupã un timp foarte îndelungat.

În continuare, dorind ca textele din revistã sã fie
scrise cu caractere cât mai apropiate de cele culese
la linotipe, -pentru care nu aveam banii necesari-
mi-am cumpãrat cu 3.000 DM., o maºinã specialã
de scris IBM, cu care am redactat tot cu aceeaºi
migalã textele de prozã, ca sã obþin marginile drepte,
ca la tipar, ºi cu un conþinut -de aceastã datã- mai
bogat ºi mai reprezentativ, coperta ºi ilustraþiile
fiindu-mi executate tot de Radu Maier, -micºorate
corespunzãtor pentru a le plasa în pagini la o micã
camerã-repro, procuratã cu cca. 1000 DM., executate
astfel, în condiþii grafice mult mai bune, adãugând
ºi capitolul Semnalãri. Aºa a apãrut APOZIÞIA nr. 2/
München 1974, Revista Cenaclului Literar-Artistic,
Radactor: Ion Dumitru, 8 München, Siegfriedstr. 3;
   Culegerea textului: Ion Dumitru; Corecturile: G.
Ciorãnescu ºi autori; Punerea în paginã: Ion Dumitru ºi
George Ciorãnescu; format A5, 232 p., 350 ex., dintre
care 100 pentru biblioteci ºi diverse publicaþii, imprimate
ofset, la tipografia Scharl + Strohmeyer, München.
   Succesul vânzãrilor în cenaclu a rãmas spre
stupoarea mea acelaºi ca la primul numãr, obligându-
mã sã trimit reclame costisitoare prin poºtã, sau s-o
expediez hazardat, precum ºi primele mele volume,
la diverse persoane considerate mai cu stare, sau la
medicii cãutaþi prin cãrþile de telefon etc., însoþite de
indicaþia cã dacã nu doresc s-o pãstreze o pot restitui
în acelaºi plic, fãrã proprii cheltuieli pentru porto, cu
menþiunea „refuzat“ sau „retur cãtre expeditor“, ºi
specificând contul la care poate fi achitatã. Aceastã
metodã a funcþionat în unele cazuri, dar în multe altele
nu, parte dintre exemplare pierzându-se fãrã drept de
apel ºi sporind pagubele editorului.
   Între timp cumpãrând ºi alte aparate pentru
prepararea plãcilor de tipar ºi o maºinã de multiplicat
Gestener 209- O, plãtitã în rate, cu 15.000 DM, ºi
pentru care a trebuit sã urmez un curs de istructaj de

douã sãptãmâni, a urmat executarea în aceleaºi
condiþii, cu un conþinut ºi mai bogat ºi o graficã ºi
mai bunã, (cu coperta ºi ilustraþiile tot de Radu
Maier), imprimatã acasã de Ion Dumitru.
   APOZIÞIA nr. 3/München 1975, Revista Cenaclului
Literar-Artistic, Redactor: Ion Dumitru, 8 München,
Siegfriedstr. 3; Culegerea textului ºi punerea în
paginã: Ion Dumitru; Corecturile: G. C. ºi autori, în
230 de pagini ºi în 400 de exemplare; dintre care
100 pentru biblioteci ºi diverse publicaþii, imprimate
ofset de Ion Dumitru, în Siegfriedstr. 3, distribuind-
o ºi difuzând-o în aceleaºi condiþii care deºi i-au
mãrit numãrul de cumpãrãtori ºi chiar de abonaþi,
nu avea cum sã-i aducã beneficii ci i-a sporit
editorului pagubele, în special ºi din cauza plãþilor
pentru exemplarele trimise în afara Germaniei, pe
diverse valute, în CEC-uri, unele neacoperite ºi
sancþionate cu taxe, de bancã, ºi al cãror schimb
diminua uneori peste mãsurã suma recuperatã etc.
   Între diversele manifestãri care au urmat, punctez:
Comemorarea a 125 de ani de la naºterea lui Mihai
Eminescu la Haus der Begegnung, München, 22
martie 1975, ºi Sãrbãtorirea Centenarului
Constantin Brâncuºi; din3-4 ºi 5 mai 1975, în sala
pinacotecii moderne din Lembachhaus, München, sub
preºedenþia lui Pierre Wurms, directorul Institutului
Francez din München, ºi cu expunerea însoþitã de 40
de diapozitive, a criticului de artã Ionel Jianu, invitat
de la Paris, având-o ca interpretã simultanã pe Anneli-
Ute Gbanyi, cu prilejul cãreia, la intrare a fost expus
placatul cu figura sãrbãtoritului executat de Radu Anton
Maier, iar în foaier 20 de fotografii format mare, din
cele 32 primite de subsemnatul -cu accepþiunea
testamentarilor -pictorul ºi pictoriþa Alexandru Istrati
ºi Natalia Dumitrescu- de la artistul fotograf Florin
Dragu, Paris, executate dupã operele sculptorului,
expuse pe atunci la Institutul de Artã American, de la
Trocadero, Paris, imagini pe care le-am reprodus ºi
expus în formã de postere.
   Expoziþia vernisatã la 3 iunie la Städtische Galerie
im Lembachhaus, a fost ulterior transferatã la
„Centrul Românesc” din Kreittmayrstr. 24
rãmânând la dispoziþia publicului pânã la 30
Noiembrie 1976. În cadrul momentului poetic
Omagiu lui C. Brâncuºi s-au citit ºi declamat de
cãtre autori ºi cu concursul unor colegi de la RFE
poeme ºi traduceri omagiale dedicate sãrbãtoritului.
   Manifestarea nu a fost lipsitã de surprize extrem
de duºmãnoase ºi neplãcute întreprinse de Dr. C.
Sporea, ºi Dr. Georg Tase, care prin intrigile lor
scandaloase au reuºit sã dea peste cap mare parte
din program, zãdãrnicind co-participarea ºi co-
finanþare convenitã iniþial cu directorul Galeriei
Lembachhaus ºi cu preºedintele Curatoriului de
la Haus der Begegnung etc..
  Problema costurilor implicate de aceastã
manifestare, suportate personal cu peste 3000 DM,

fãrã sã pun în calcul cheltuielile fãcute în cursul vizitei
de douã sãptãmâni la Paris pentru contactele
întreprinse în vederea asigurãrii participãrii unor
remarcabili artiºti precum Ion Vlad, H. Tomazi, Horia
Damian, Alexandru Istrati, Natalia Dumitrescu, º.a.,
pe care le-am acoperit anticipat, aproape integral
(DM 1000 împrumutând-o de la Pãrintele Zãpârþan),
cheltuieli pentru care mi s-a promis solemn sprijinul
necesar de ceilalþi „mai avuþi combatanþi“- în special
de G.C., dar care au uitat apoi sinedie sã mi-l acorde,
pânã când dupã o îndelungã aºteptare am avut o
violentã confruntare cu el în prezenþa lui Ghermani,
dupã care, în sfârºit- mi-a avansat pentru diminuarea
pagubelor DM 2000. Se înþelege cã aceastã
confruntare a constituit turburarea radicalã a relaþiilor
dintre noi ºi apropiaþilor sãi din cenaclu!
   Colac peste pupãzã, la 15 octombrie 1976, în urma
învinuirii „compatriotice” a Dr. Constantin Sporea
cã Ion Dumitru face comerþ ilicit cu revista “Apoziþia“,
acesta fondeazã ceea ce s-a numit Jon Dumitru
Verlag für Fachliteratur, wissenschaftliche und
literarische Werke, München, care a funcþionat 22
de ani, editând peste 80 de titluri - în parte ºi ale
autorilor din cenaclu, în diverse colecþii - (octombrie
1976 - octombrie 1998), ºi ale cãror conþinuturi au
fost prezentate fragmentar, anticipat, dar ºi dupã
lansare la întrunirile noastre. Editura ºi-a asumat în
continuare ºi editarea revistei „Apoziþia“, implicit a
„Colecþiei Apoziþia“, în care, au apãrut ºi multe
volume ale membrilor ºi colaboratorilor cenaclului,
dar ºi a altor autori din diaspora. JDV a editat timp
de 3 ani ºi publicaþia Sãptãmâna Münchenezã (19
dec. 1985- 31 oct. 1988), deschisã generos
frecventatorilor ºi activitãþii „Apoziþiei“, ºi a preluat
spre redactare, editare ºi difuzare (începând cu nr.
32-33 Decembrie 1981 ºi pânã la penultimul nr. 46-
47 Mai 1985) revista LIMITE, Paris (redactori Virgil
Ierunca ºi Nicolae Petra) în paginile cãreia au fost
publicate frecvent ºi colaborãri ale frecventatorilor
cenaclului „Apoziþia“, menþionate ºi comentate
succesiv ca ºi majoritatea volumelor apãrute în
editurã. Simultan Jon Dumitru Verlag a preluat contra
cost pentru o perioadã de mai mulþi ani ºi pregãtirea
gata pentru tipar ºi difuzarea ziarului Curentul, editat
la München de Vasile C. Dumitrescu, în paginile
cãruia ºi-au publicat frecvent colaborãrile ºi unii
dintre frecventatorii cenaclului etc. Indiferent de
opinii, pentru mine, APOZIÞIA ºi editura JDV,
precum ºi altele iniþiative conexe, au fost, pânã la
transformarea cenaclului în persoanã juridicã - un
tot inseparabil, cãruia - considerându-l, în mãsura
cuvenitã rezultat plenar al eforturilor celor care l-
au servit, i-am rãmas tacit responsabil ºi principal
susþinãtor financiar etc., indiferent de cine i-a
modelat discuþiile, ori a iniþiat ºi organizat în cadrul
ori în numele sãu diverse programe sau manifestãri.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Este nevoie sã te ocupi de partenerul de
viaþã, dar ºi de colaborãrile socio-profesionale.
Sunt posibile discuþii aprinse de la faptul cã
sistemul tãu de valori morale ºi spirituale diferã
mult faþã de al celorlalþi. De asemenea, pot
apãrea situaþii parteneriale legate de o cãlãtorie
îndepãrtatã, în strãinãtate sau privitor la
relaþionarea cu unii prieteni. Prudenþã ºi
rãbdare! Ascultã ºi ceea ce au de zis ceilalþi.
Cheltuieli pe facturi, plata unor servicii de care
te foloseºti împreunã cu alþii, dar ºi sporirea
veniturilor colaterale locului de muncã. Sunt
ºanse sã cãlãtoreºti, sã iei legãtura cu
persoanele dragi aflate în strãinãtate sau sã te
implici în studii ºi cercetãri diverse.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Activitãþi de rutinã, forfotã la serviciu, dar
ºi accentuarea unor afecþiuni vechi cumulate cu
obosealã. Planificã încã de la începutul
sãptãmânii ceea ce ai de fãcut în perioada actualã
ºi urmeazã atent fiecare pas. Pe de altã parte,
odihneºte-te conºtient ºi roagã-i pe cei dragi
sã te ajute atât cât pot sau cât este nevoie.
Discuþii parteneriale, mai ales cu partenerii din
segmentul profesional. Aparent sunt banalitãþi,
dar fii prudent ºi priveºte dincolo de amabilitãþile
ºi mãºtile afiºate. Vor reveni în prim-plan acþiuni
comune cu aceste persoane ºi discuþii
desfãºurate undeva, cândva, fiind nevoie de
îmbunãtãþiri. Cheltuieli comune cu alþii, facturi,
datorii ºi investiþii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Segmentul amoros îþi atrage atenþia fie
prin cheful de aventuri ºi frivolitãþi, fie prin
discuþiile ºi acþiunile cu cei dragi. Persoana iubitã
te provoacã la a stabili o relaþia profundã, cu
efecte pe termen lung sau la a rediscuta
posibilitatea unui act matrimonial sau a unui copil.
Gândeºte-te bine ce alegi, dar totuºi nu întârzia
prea mult cu rãspunsul! La serviciu este forfotã,
relaþii colegiale anoste, însã cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. Intrã în
discuþie ºi colaborãrile din sfera socio-
profesionalã, dar se contureazã aspecte benefice.
Cheltuieli majore cu alþii sau datoritã altora.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Casa ºi familia reprezintã subiectele principale
de la începutul perioadei analizate. Discuþii
aprinse fie pe teme profesionale, fie legate de
sãnãtatea ta sau a unei rude. Fii prudent, întrucât
diferenþele de opinii spuse în grabã, pe negândite
pot declanºa neplãceri gratuite, pe termen lung.
Ocupã-te ºi de gospodãrie! Relaþiile sentimentale
îþi dau de furcã, atât copiii, cât ºi persoana iubitã.
Ies la ivealã animozitãþi vechi, ce acum trebuie
discutate ºi lãmurite. Banii ºi bunurile sunt mãrul
discordiei în plan amoros. Pune limite clare între
sentimente, respect ºi nevoile altora care vor de
fapt ºi de drept, sã profite de pe urma ta. Forfotã
profesionalã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat, cãlãtorii pe distanþe scurte,
dar ºi posibilitatea de a te instrui prin lecturarea
unor cãrþi bune sau prin participarea la cursuri
scurte. Selecteazã-þi anturajul ºi informaþiile
cãrora le dai crezare. Nu tot ce este în preajma
ta îþi este ºi util. Treburi gospodãreºti ºi discuþii
aprinse cu membrii familiei pe teme parteneriale
ºi profesionale. Ascultã sfaturile celorlalþi,
pentru cã sunt obiective ºi dezinteresate. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã relaþiile
sentimentale ºi hobby-urile. Recreeazã-te alãturi
de cei dragi prin activitãþi amuzante. Eºti apreciat
ºi iubit de ceilalþi ºi de aici apare o serie de
situaþii benefice.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O perioadã în care relaþiile cu cei apropiaþi
îþi dau mult de furcã. Este vorba despre reluarea
unor discuþii ºi acþiuni privitoare la chestiuni
profesionale. Vei constata cã intenþiile tale sunt
foarte diferite de ale celorlalþi, aspect care duce
fie la îndepãrtarea de unii, fie la renunþarea unor
colaborãri sau proiecte comune. Cheltuieli pe
cele necesare traiului cotidian, pentru casã, dar
ºi pentru cineva drag aflat la nevoie. Sunt zile
bune pentru înfrumuseþarea spaþiului de locuit,
pentru întâlniri ºi discuþii agreabile cu membrii
familiei ºi cu neamurile. Se contureazã schimbãri
importante în plan amoros ºi în relaþia cu copiii.
Prudenþã, rãbdare, discernãmânt!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti plin de energie încã de la începutul
sãptãmânii, aspect care te ajutã sã trasezi planuri
de viitor. Dar, pe de altã parte, ai ºanse bune de
finaliza treburi personale restante. Sprijin
important primeºti de la persoanele din anturajul
apropiat, numai dacã le permiþi acest lucru. Se
întrezãresc cheltuieli cotidiene, informaþii noi
privitoare la salarizarea de la locul de muncã,
dar existã ºi posibilitatea sã primeºti bani,
cadouri sau favoruri. Prudenþã la capitolul
financiar, întrucât sunt posibile erori ºi cheltuieli
nefondate. Discuþii ºi întâlniri agreabile cu
persoanele din anturajul apropiat, cãlãtorii
plãcute pe distanþe scurte, informaþii deosebite.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sunt zile favorabile pentru a te gândi pe îndelete
la planurile tale de viitor ºi la ce îþi doreºti cu
adevãrat. Interiorizarea, dialogul cu propria-þi
fiinþã, accesul la informaþii deosebite, revelatoare
te ajutã acum sã înþelegi mai bine situaþiile în care
eºti implicat. Sãnãtatea este vulnerabilã, bine
fiind sã-þi dozezi eforturile, sã eviþi spaþiile
aglomerate ºi oamenii care te solicitã prea mult.
Îþi vei reveni foarte bine ºi repede din stãrile
neliniºtitoare, orientându-þi atenþia ºi eforturile
spre acþiuni personale constructive ºi spre
oameni progresiºti. Cheltuieli pentru cele
necesare traiului cotidian, dar ºi pentru casã,
pentru membrii familiei sau pentru rude.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã
prietenii ºi persoanele importante din mediul
profesional. Discuþii foarte interesante, informaþii
utile pentru dezvoltarea ta personalã, dar ºi
pentru sãnãtate. Totuºi ar fi bine sã eviþi a povesti
prea multe ºi prea mãrunte despre tine ºi despre
planurile tale de viitor. Sunt zile bune pentru a te
gândi pe îndelete la oamenii din preajma ta ºi la
situaþiile în care eºti implicat. Este vremea potrivitã
pentru a renunþa la tot ce te nemulþumeºte ºi mai
ales la persoanele care s-au dovedit neserioase.
În a doua parte a perioadei analizate te vei simþi
mult mai bine. Se contureazã noutãþi financiare
de mare anvergurã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

O perioadã interesantã pentru segmentul
socio-profesional! Întâlniri ºi discuþii cu oameni
importanþi, cu ºefi, cu figuri autoritare din
diverse zone ale vieþii cotidiene, invitaþii la
evenimente sociale, cu multã ºi diversã lume.
Caruselul de situaþii în care, vrei, nu vrei, eºti
antrenat te poate obosi la un moment dat, de
aceea fii prudent ºi implicã-te cu mãsurã. Numai
tu poþi gestiona corect ºi util tot ce trãieºti. A te
lãsa dus de val, nu se recomandã acum. Discuþii
cu prietenii pe teme financiare, fiind posibilã
demararea unor colaborãri fructuoase pe termen
lung. Rãbdare, toleranþã ºi dozarea eforturilor!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sunt zile favorabile activitãþilor culturale,
rafinãrii mentalului ºi sufletului, dar mai ales
pentru a dialoga cu oameni erudiþi ºi ºcoliþi în
ale vieþii. Învaþã, informeazã-te, schimbã idei cu
cei dragi ºi traseazã-þi un plan de îmbogãþire a
bagajului educaþional. Poþi fi ajutat în acest sens
de cãtre prietenii care au cãlãtorit în afara
graniþelor þãrii sau de alþii care lucreazã deja în
alte þãri ºi îþi pot oferi amãnunte deosebite despre
filozofia ºi cultura altor popoare. Întâlniri ºi
dialoguri cu multã lume, cu ºefi, autoritãþi, dar ºi
cu persoanele importante din mediul familial.
Foarte bine ar fi dacã ai rezerva momente regulate
pentru meditaþii interioare ºi plimbãri în aer liber.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Cheltuieli profesionale ºi discuþii importante
referitoare la plãþi comune cu alþii, dar ºi legate
de veniturile obþinute din colaborãri. Este posibil
ca datoritã relaþionãrii favorabile cu ºefii de la
locul de muncã, aceºtia sã-þi rãsplãteascã
eforturile fie prin bani, fie prin bunuri sau
favoruri. Sunt susþinute cãlãtoriile pe distanþe
lungi, dialogurile cu persoanele strãine sau
implicarea în studii ºi cursuri pe termen lung.
De mare folos þi-ar fi planificarea unor secvenþe
de învãþare care sã te ajute în ascensiunea socio-
profesionalã. Sfaturile unei persoane erudite din
anturajul apropiat, urmeazã-le cu încredere.
Dispute profesionale ºi cotroverse în relaþiile cu
prietenii. Autor: AstroCafe.ro

8 - 14 august 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 176364 ºi 0741 228521

„Cred cã dominant acum
este contextul internaþional (...).
Suntem într-un rãzboi comercial, o
bãtãlie între politicile monetare, care
este de fapt un rãzboi valutar între
marile puteri”, a afirmat luni
guvernatorul Mugur Isãrescu, dupã
ºedinþa BNR, unde s-a decis
menþinerea dobânzii-cheie la 2,50% pe
an, nivel care a fost stabil în mai 2018.
  Ieri, administraþia Trump a denumit
oficial China ca fiind o „manipulatoare
de monedã”,dupã ce moneda asiaticã
s-a depreciat la peste 7 yuani/euro,
pentru prima oarã în ultimul deceniu,
pe fondul conflictului sãu comercial
cu Statele Unite.
   Aceastã stare de lucruri se adaugã
situaþiei tensionate care are în centrul
ei Iranul dar ºi lipsa unui acord în
privinþa Brexit-ului.

În acest sens, guvernatorul BNR a
spus cã „noi suntem cu arma la
picior, pentru cã oricând pot sã aibã
loc miºcãri. Vedem o stabilitate
remarcabilã a cursului de schimb la
nivelul actual al dobânzilor, ceea ce
ar putea sã fie un semn bun. Dar nu
dormim în post, suntem vigilenþi,
pentru cã ar putea fi înºelãtoare
aceastã stabilitate”.
   Cursul euro a crescut de la 4,7301
la 4,7340 lei, dar la sfârºitul
perioadei a coborât la 4,7311 lei,
când tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,728 – 4,738 lei, cu
închiderea la 4,73 lei.
   Luna aceasta, din punct de vedere
istoric, leul ar trebui sã fie protejat de
intrãrile mai mari de valutã de la
nivelul caselor de schimb, urmare a
revenirii în þarã a românilor care
trãiesc în alte state din UE.
   Media dolarului american a
crescut de la 4,2441 la 4,2858 lei,
dar a încheiat intervalul la 4,2250
lei, când tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,205 – 4,228 lei.
   Moneda elveþianã s-a întãrit de la
1,103 – 1,106 la 1,086 – 1,093 franci/
euro, dar a încheiat perioada la 1,09 –
1,093. Astfel, cursul a crescut

Leul este încã ocolit de
rãzboiul mondial valutar

la 4,3556 lei, nivel ce nu a mai fost
atins din ianuarie 2015, pentru a
scãdea apoi la 4,3355 lei.

La sfârºitul perioadei, uncia de aur
a crescut pe pieþele specializate la
1.458 – 1.467 dolari, însã
deprecierea monedei americane a
fãcut ca preþul gramului de aur sã
scadã de la 198,9510 lei, cea mai
ridicatã valoare începând cu
octombrie 2012, la 198,6284 lei.
   Consiliul de Administraþie BNR a
decis la începutul lunii sã menþinã
rata dobânzii sale de politicã
monetarã la 2,50% pe an, nivel care
a fost stabilit în mai 2018.
   De asemenea, banca centralã a
continuat sã sterilizeze lichiditatea
din piaþa interbancarã, ºi a atras de la
bãncile comerciale 3,199 miliarde lei,
în depozite cu scadenþa la o
sãptãmânã cu o dobândã de 2,5%,
egalã cu cea de politicã monetarã.
   La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, a crescut la 3,09%, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, la 3,18%.
   Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci, a
scãzut de la 3,28 la 3,25%, iar cel la
12 luni de la 3,33 la 3,31%.

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%.
   Perechea euro/dolar a scãzut pânã
la 1,1031 dolari, minimul ultimilor doi
ani, dar a urcat la finalul intervalului la
1,1190 – 1,1249 dolari.
   Deprecierea monedei americane a
produs creºterea bitcoin pe
platformele specializate la 11.800 –
12.300 dolari, mai sus cu circa 2.000
dolari faþã de începutul perioadei.

Analiza cuprinde perioada 31 iulie
– 6 august.

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Comuna Hinova, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului “Modernizarea
infrastructurii de transport  în comuna Hinova, judeþul Mehedinþi”.
         Aceastã investiþie este o modernizare a drumurilor existente.
         Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
        Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
         Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
         Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 05.08.2019.
                                                                                     Primar,

Alexandru-Gabriel Chivu (clasa a XII-a/
Colegiul Naþional „Nicolae Bãlcescu” din Brãila) a fost medaliat cu bronz.

Lotul României a fost însoþit de profesorii coordonatori Mihaela Cornelia
Fiscutean ºi Dorin Fiscutean (Colegiul Naþional din Iaºi). Selecþia a fost realizatã
pe baza rezultatelor înregistrate la Olimpiada Naþionalã de Geografie din anul
ºcolar 2018-2019. Pregãtirea lotului s-a desfãºurat la Iaºi.
Ediþia din acest an a Olimpiadei Internaþionale de Geografie s-a desfãºurat în
Hong Kong/China, în perioada 30 iulie - 5 august, cu participarea a peste 190
de elevi din 48 de þãri. BIROUL DE COMUNICARE

Patru premii pentru lotul României la
Olimpiada Internaþionalã de Geografie 2019
 Urmare din pag. 1

 Radu Georgescu
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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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ACS Energeticianul Târgu Jiu,
echipã care ºi-a schimbat, în ultimul
moment, denumirea în ACS Viitorul
Pandurii Târgu Jiu, a debutat cu
dreptul în noul sezon al ligii secunde
la fotbal. În prima etapã, clubul susþinut
de omul de afaceri gorjean Nicolae
Sarcinã a dispus cu 2-1 de Sportul
Snagov, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, prin golurile
marcate Vlad Rusu (30) ºi Andrei
Dragu (65), respectiv Cristian
Poºtoarcã (76). Etapa viitoare, clubul
format prin comasarea loturilor de la
echipele ACS Energeticianul ºi
Luceafãrul Oradea, va juca, în

Aventura echipei CS
Strehaia în faza naþionalã a Cupei
României s-a încheiat prematur. În
primul tur al competiþiei, echipa
antrenatã de Mircea Danciu a fost
eliminatã de câºtigãtoarea fazei
judeþene Dolj a Cupei României, CS
Cârcea. Deznodãmântul partidei
gãzduite de cochetul stadion din
comuna Cârcea a fost decis în
prelungiri. Dupã 0-0 la finalul celor
90 de minute regulamentare,
gazdele au marcat golurile calificãrii
în cea de-a douã reprizã
suplimentarã, prin Vicenþiu Vizantie
(‘110) ºi Andrei Rodeanu (‘112).  CS

CSS Drobeta Turnu Severin
ºi ACS Luceafãrul Drobeta Turnu
Severin ºi-au aflat adversarele din
noul sezon al Campionatului
Naþional de Fotbal rezervat juniorilor
U19 ºi U17. Mehedinþenii au fost
repartizaþi în seria a VII-a, alãturi de
3 echipe din Gorj (CS Pandurii
Lignitul Târgu Jiu, ACS Viitorul
Pandurii Târgu Jiu ºi LPS Târgu Jiu)
ºi trei din judeþul Vâlcea (SCM
Râmnicu Vâlcea, ACS Hidro
Râmnicu Vâlcea ºi Clubul Sportiv al
Colegiului Naþional “Gib Mihãescu”
Drãgãºani). Campionatul se
desfãºoarã în sistem douã tururi -
douã retururi, astfel cã vor fi, per
total, 28 de etape. Prima rundã este

 M. O.

Debut cu dreptul pe “Municipalul” severinean

deplasare, cu Universitatea Cluj,
urmând ca pe 17 august sã revinã pe
Municipalul severinean, pentru partida
cu CS Mioveni. “Probabil vom juca la

Târgu Jiu când se va
da în folosinþã noul
stadion. Deocamdatã,
antrenamentele le
susþinem tot la
Sânmartin, lângã
Oradea, unde avem o
baza superbã de
pregãtire, iar partidele
din campionat le vom
disputa la Severin. Ne

va fi un pic cam greu, fiindcã vom avea
mereu deplasãri de fãcut, indiferent
dacã suntem gazde sau oaspeþi.
Obiectivul meu îl reprezintã o clasare
între primele 8 locuri. Vrem sã formãm
o echipã competitivã, iar sezonul viitor
sã atacãm promovarea”, a spus
antrenorul de la ACS Viitorul Pandurii,
Cristian Lupuþ. Acesta a pregãtit
sezonul trecut Luceafãrul Oradea, club
controlat tot de gorjeanul Sarcinã.
   Vestea cã în fotbalul românesc a
apãrut o nouã echipã cu denumirea
Pandurii a creat numeroase
controverse în judeþul Gorj ºi a fost

taxatã inclusiv de antrenorul de la
Snagov, Valeriu Rãchitã. “Am aflat
cu 2 zile înainte cã trebuie sã jucãm
la Severin acest meci. Numai  în
România e posibil aºa ceva! Nu am
gãsit cazare ºi a trebuit sã stãm la o
pensiune pe care a deschis-o
florãreasa. Nici când eram copil ºi
stãteam în tabere, nu erau condiþii
aºa proaste. Eu nu înþeleg nici cum
e posibil cã existã douã echipe cu
numele Pandurii. Eu ºtiu cã OSIM
nu îºi dã marca, dacã mai existã o
echipã cu denumirea apropiatã.
Decât sã fie douã echipe mediocre,
mai bine ar face o singurã Pandurii,
care sã joace în Liga 1, dar asta e
problema celor de la Târgu Jiu”, a
afirmat Rãchitã. Echipa-fanion a
Gorjului, CS Pandurii Lignitul Târgu
Jiu, a contestat deja nenumirea
noului club din Gorj, la care
preºedinte este Alin Zgripcea,
ginerele lui Nicolae Sarcinã. În urmã
cu 5 ani, Sarcinã a fost sponsor la
CS Pandurii Târgu Jiu, prin firma
sa Succes.

Liga a II-a, etapa I
CSM Reºiþa - Universitatea Cluj 2-0
Concordia Chiajna - Daco Getica Bucureºti 1-0
Turris Turnu Mãgurele - Pandurii Târgu Jiu 2-0
ASU Politehnica Timiºoara - CS Mioveni 0-1
Viitorul Pandurii Târgu Jiu - Sportul Snagov 2-1
UTA Arad - Dunãrea Cãlãraºi 3-0
Rapid Bucureºti - Farul Constanþa 0-0
Gloria Buzãu - FK Csikszereda Miercurea Ciuc  1-0
Metaloglobus Bucureºti - Petrolul Ploieºti 1-2
FC Argeº - Ripensia Timiºoara 1-2

Start cu meciuri pe “Termo” ºi “Severnav”

 M. O.  M. O.

Strehaia, eliminatã de Cârcea în prelungiri

Strehaia a jucat în formula: Cosmin
Noanã - Stelian Mocârcioiu, Cristi
Gomoi, Ionuþ Tiribentea, Costinel
ªotea - Cãtãlin Mãtuºoiu, Costinel
Simulescu, Claudiu Topalã,
Sebastian Cojocaru (70 Alexandru
Balaci) - Mãdãlin Lãcustã, Andrei
Enea.    Anul trecut, câºtigãtoarea
Cupei României - faza judeþeanã
Mehedinþi, ACS Viitorul ªimian,
fusese eliminatã tot în primul tur
al fazei naþionale de reprezentanta
Gorjului, Petrolul Þicleni, care s-
a impus cu scorul de 1-0, prin
golul marcat de Andrei Sandu, în
minutul 65.

programatã sâmbãtã, iar ambele
echipe severinene vor fi gazdã.
   Astfel, de la ora 16:00, pe
Stadionul Termo, se va juca
partida de juniori U17, CSS
Drobeta Turnu Severin - ACS
Viitorul Pandurii Târgu, urmând ca
de la ora 18:00, cele douã cluburi
sã se confrunte la juniori U19. De
la aceleaºi ore, dar pe Stadionul
Severnav, care revine astfel în
circuitul sportiv dupã aproape un
deceniu, se joacã ACS Luceafãrul
- CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu.
Campionatul se încheie pe 2 mai
2020, iar prima clasatã va avea
posibilitatea sã joace în Liga
Elitelor, în sezonul viitor.
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Mã fraþilor, ºtiu cã mulþi
dintre voi sunteþi pi la mare, cã ºi
nerodu de Sucã e prin trin, ajunsã
dincolo de Bucureºti ºi sã opri
garnitura, cã cicã trebe sã sã
schimbe locomotiva, cã sã
terminasãrã aburii. Cu una pe
cãrbuni. Zisã Sucã, cã mai bine
împingeau toþi la trin, cã ajungea mai
repede, ºi aºa ierea drumu’ la vale.
   Mã nepoate, dupã tragedia di la

Caracal, þi-e ºi teamã sã mai suni la

112 sau la poliþie, nu care cumva sã
te trezeºti cã nu rãspunde nimeni.
Ori dacã rãspunde, sã îþi spunã cã
mai bine închizi, cã poate mai vrea
cineva sã apeleze. Aºa fãcu probabel  nea Mãrin

Sucã ºi urgenþele la bilanþ, PLUSU’ di la Mehedinþi ºi
MINUSU’ lu’ al lu’ Zbanghiu

ºi nenea di la Vânju Mare,
de anunþã cã i sã furã
telefonu’ mobil. Bine, pãnã
la urmã nu sunã la 112 ºi
sã mai dovedi ºi cã mobilu’
fu sustras de o femeie,
pesemne care avea numai
fix acasã ºi vroia ºi ‘mneaei
sã fie mai mobilã.
   ªi apropo de Urgenþe, sã
reunirã ºi în Comitetul
Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã Mehedinþi, da
nu pentru vreun caz
special, ci pentru bilanþu’
pe primu’ semestru. Pe
principiul cu þara care arde
ºi cu urgenþa care sã
piaptãnã. Acuma, vorba lu’ al lu’
Zbanghiu, când toatã þara sã dedea
de ceasu’ morþii, era musai sã sã

convoace comitetu’ ãsta, sã sã vadã

ce mãsuri sunt stabilite în cazuri
similare la nivelul judeþului, care e
capacitatea de reacþie, cum
colaboreazã instituþiile între ele ºi
mai iereau ºi altele, da trebuia cineva

sã ºi capaciteze instituþiile. Pãnã
atuncea, bine cã o gãsirã pe tanti
dispãrutã de acasã la ªiºeºti. Pã da,
o gãsirã oamenii printr-o pãdure di
la marginea localitãþii, asta dupã ce
oamenii sã dusãrã s-o caute pin
vecini, pin apropierea casei.
   Aia e, e varã, e soare ºi PLUS are
conducere la filiala din Mehedinþi.
Fãcurã echipã managerialã, ce sã
mai, numai unu ºi altu, plus dupã
plus, au deja planuri, strategii,
pusãrã oamenii ºi responsabil cu
strângerea de fonduri. Bine, Tanþa
nu prea înþeleasã mesaju’, sã sã
strângã de pi la sponsori, de pi la
fonduri europene, de unde, cã
oamenii abia fãcurã filiale ºi vor ºi
fonduri. Pã de ce?! Pã pentru ce?!
   Zisã al lu’ Zbanghiu cã o pune ºi
el de un partid, îi spune MINUS,
cã la câte lipsuri au în familie, e
taman bine. ªi în plus, pune ºi
responsabil cu strângerea de
fonduri, cã e la modã.

   Mã fraþilor, sã supãrarã foc
cetitorii Obiectivului, cã uitarãm
de Celebra stradã a Cerneþului,
care ar avea nevoie urgentã de
reparaþii. Cã nu se mai poate, ar fi
rãmas la urmã ºi trebuie refãcut
asfaltu’ degrabã. ªi, mai nou, cicã
la Cetatea Severinului în ultimul
timp sã întâmplã lucruri
interesante, care au fost lãudate. Da
un lucru nu s-a rezolvat, deºi au
fost cerinþe: scãrile ce coboarã din
Carol, pe lângã Teatru ºi Parcul
Dragalina, sunt un adevãrat pericol,
iarã situaþia ar trebui îndreptatã. Cã
e pãcat de istorie. ªi dacã tot s-a
gãsit în sfârºit bunãvoinþã sã sã
rezolve problemele de pin Schela,
de pin Dudaºul Schelei, de pin
locuri care nu vãzusãrã asfaltul
niciodatã, parcã e pãcat sã lãsãm
istoria în urmã.
   Da, dacã e varã afarã, sã fie varã
ºi pãnã data viitoare, sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!

Celebra stradã a Cerneþului


