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Douã tronsoane de
drumuri judeþene pe care
se circula pânã acum în

condiþii grele din cauzã
cã nu au fost niciodatã

asfaltare sunt în plin
proces de modernizare,

iar în aceastã sãptãmânã,
în zonele respective se
toarnã primul strat de

asfalt. Preºedintele
Consiliului Judeþean

Mehedinþi,
Aladin Georgescu,
anunþã cã a început

asfaltarea propriu-zisã pe
DJ 606A ºi pe DJ 563A.

Marele Fâs Românesc, inaugurat cu fast

... Cert este cã þara noastrã a avut de mai mult timp probleme majore cu drumurile ºi cu infrastructura de orice fel. De
câteva mii de ani… Lucrul românesc are o hibã când începe sã se materializeze, sã fie construit. Dacã rãmâne la
stadiul de idee atunci el atinge perfecþiunea. Probabil cã realizarea de cea mai mare însemnãtate este Marele Fâs
Românesc. Este perfect ºi inegalabil. Sigur, alãturi de Casa Poporului sau Palatul Parlamentului, care, este atât de urât
încât se vede de pe Lunã. amãnunte în pag.3amãnunte în pagina9
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Festivalul Naþional de Folclor – Concurs
“Munte, munte brad frumos!” 2019

“Luna cora, luna inimilor deschise”, o campanie pentru cei mai mici pacienþi

Sãptãmâna aceasta Alianþa
USR PLUS Mehedinþi a dat startul
strângerii de semnãturi pentru
candidatura lui Dan Barna pentru
preºedinþia României.
   Severinenii sunt aºteptaþi în fiecare
searã de la ora 19:00 sã semneze

Alianþa USR PLUS a început
strângerea de semnãturi

pentru Alianþa USR PLUS, la cortul
Alianþei USR PLUS de pe promenada
Criºan, în zona Casei Tineretului.
   Avem 30 de zile la dispoziþie
pentru a strânge cele 200.000 de
semnãturi necesare candidaturii lui
Dan Barna la preºedinþia României.

Pentru Trump nu-i decît un prostãnac!
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Editorial  de Sorin Vidan

* Având în vedere prevederile
Programului de guvernare 2017-2020
referitoare la necesitatea asigurãrii ºi
respectãrii principiului echitaþii ºi
nediscriminãrii pentru categoriile de
pensionari, prevederi transpuse în
plan legislativ prin Legea nr. 217/2019
privind sistemul unitar de pensii ºi în
curs de materializare pentru
pensionarii aparþinând sistemului
public de pensii, dar nu ºi pentru
pensionarii din sistemul pensiilor
militare de stat.
*  Impunându-se cu necesitate
punerea în acord a conþinutului
legislaþiei privind sistemul pensiilor
militare de stat cu legislaþia la zi în
domeniul salarizãrii militarilor prin
raportarea modului de calcul a
pensiilor rezerviºtilor militari la
prevederile specifice ºi spiritul Legii
nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plãtit din fonduri publice.
   Fiind imperios necesarã revenirea în
România la normalitatea privind
pensiile militare de stat din perioada
premergãtoare ºi din anii imediat
urmãtori aderãrii României la NATO,
normalitate rezultatã din aplicarea
directivelor ºi recomandãrilor Alianþei
ºi din elaborarea ºi aplicarea în acord
cu acestea a unei legislaþii naþionale
pe domeniu corecte, echitabile,
nediscriminatorii.
   Þinând cont de faptul cã în acordarea
pensiilor militare de stat s-a ajuns la
încãlcarea flagrantã a principiilor de
bazã, general aplicabile în domeniul
pensiilor, principii stipulate clar chiar
în Legea nr. 223/2015 privind pensiile
militare de stat, printre care:
* Principiul egalitãþii prin care se
asigura tuturor pensionarilor militari
un tratament nediscriminatoriu, între
persoanele aflate în aceeaºi situaþie
juridicã, în ceea ce priveºte drepturile
ºi obligaþiile prevãzute de lege,
respectiv la grade, funcþii ºi vechime
egale, pensii militare egale, indiferent
de anul pensionãrii. La muncã egalã,
pensii militare de stat egale.
   Principiul recunoºtinþei faþã de
loialitatea, sacrificiile ºi privaþiunile
suferite de militari ºi familiile acestora

ORDONANÞA DE URGENÞÃ  
privind modificarea ºi completarea Legii nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

GUVERNUL ROMÂNIEI

Sãptãmâna trecutã m-au
rugat niºte amici din Bucureºti sã-i
duc la sârbi, sã vadã muzeul Lepenski
Vir de care tot citiserã ºi erau foarte
curioºi. Cum nu am fost nici eu
niciodatã pânã acum, mi s-a pãrut
ocazia perfectã sã vãd cu ochii mei
ce au reuºit sã facã sârbii pe locul
unei celebre aºezãri din neolitic,
aproape la fel de veche precum cea
de la Schela Cladovei.
 Aºa cã, zis ºi fãcut, ne-am urcat în
maºinã ºi am pornit spre Lepenski
Vir. Am trecut prin Tekija, un foarte
frumos sat de pescari, pe lângã Donji
Milanovatº ºi am ajuns, dupã
aproape 80 de km, la Lepenski Vir.
Din loc în loc ne-am oprit pentru a
admira frumuseþea infatigabilã a
Dunãrii, ºi malul nostru, românesc.
Cam scumpã intrarea în respectivul
muzeu dar meritã.
   Muzeul e o construcþie giganticã,
impunãtoare, modernã fãcutã „pe
fonduri europene” din câte am
înþeles, ºi nu are cum sã nu te
impresioneze. E un loc pitoresc, plin
de turiºti, nemaipomenit pentru
relaxare. Nu neapãrat despre muzeu
în sine vreau sã vorbesc acum, ci
despre douã aspecte care mi se par
semnifcative în raport cu noi.
   Unu, cã noi nu am fost în stare sã
ridicãm „cultura Schela Cladovei”,
vestigiile descoperite de arheologi la
Schela, la un nivel expoziþional
mãcar la sfert comparativ cu sârbii,
deºi am avea motive, am avea cu ce.
Cultura Schela Cladovei nu e nici
mãcar semnalizatã la intrarea în oraº,
pe pliantele turistice sau în ceea ce
avem noi ca prezentare pentru turiºti.
Ca sã ne facem o idee citez de pe un
site:„ Cercetãrile arheologice
desfãºurate pe parcursul a patru
decenii au dus la descoperirea celei

Concurenþã ºi
vecinãtate

mai vechi aºezãri umane stabile din
Europa (de acum circa 9.000 de ani)
la Schela Cladovei, un cartier de la
marginea municipiului Drobeta
Turnu Severin. Descoperirile iniþiale
de la Schela Cladovei au fost fãcute
în anii ‘60, mai exact în anii 1964-
1965, când un colectiv de cercetare
care trebuia sã verifice aceastã zonã
din Regiunea Porþilor de Fier. În
urma sãpãturilor efectuate ceva mai
târziu, începând din 1965-1966, s-
au descoperit ºi artefacte mai vechi
dintr-o perioadã anterioarã
neoloticului; este vorba de
epipaleolitic sau, dupã pãrerea altor
speciliºti, mezolitic, a cãror vechime
se ridicã undeva la 10.000-11.000
de ani, lucru confirmat  de analizele
cu carbon 14, realizate pe o serie de
materiale organice prelevate  din
aºezarea de la Schela Cladovei”.
    Alþii ar fi fãcut din aºa ceva un fel
de piatrã de hotar în turism. ªi, doi,
plecând spre Lepenski Vir, ºi
întorcându-ne, nu aveai cum sã nu
remarci sutele ºi sutele de turiºti
strãini din zonã. Un asemenea flux
turistic (am stat în vamã mai mult
de o orã) nu e de ici de colo, ºi aratã
potenþialul incredibil pe care-l are
malul sârbesc al Dunãrii, începând
din Kladovo ºi pânã la Golubãþ. Sute
ºi sute de turiºti dintre care, cred cã
mai bine de 80% sunt români. De
ce merg românii la sârbi ºtim cu toþii
foarte bine: sã mâncãm. ªi se
mãnâncã foarte bine, plus o servire
ireproºabilã.
   Deja malul sârbesc a devenit
legendar sub acest aspect. Am vãzut
într-o singurã zi, la un singur
restaurant, maºini din cinci judeþe.
Din Iaºi, din Maramureº, de
exemplu. Întrebarea e de ce nu avem
ºi noi asemenea flux de turiºti la
terasele ºi restaurantele noastre? Ce
se întâmplã cu bucãtarii ºi patronii
noºtri de nu reuºim sã venim ºi noi,
la Severin, cu o ofertã similarã cu a
sârbilor? În condiþiile unei
concurenþe atât de seducãtoare
precum cea a sârbilor (cu ciorba lor
de peºte, cu rakija ºi plescãviþa lor
atât de bune) nu ºtiu ce ºanse mai
putem avea dacã stãm cu mâinile în
sân ºi nu facem nimic.

pe parcursul carierei.
Datoritã faptului cã:

   a) În prezent sunt afectate grav
echilibrele de bazã care asigurã
dreptul la pensie militarã de stat,
echilibre pe deplin aplicabile în toate
sistemele de pensii din armatele þãrilor
membre NATO, care vizeazã:
acordarea dreptului proporþional cu
gradul militar deþinut ºi funcþia
îndeplinitã în activitate, cu vechimea
realizatã în serviciul militar, cu
condiþiile de muncã în care s-a
desfãºurat activitatea, menþinerea
interesului ºi a motivaþiei pentru
ducerea carierei militare pânã la vârsta
standard de pensionare, raportarea
permanentã a cuantumului pensiei de
militar în rezervã la solda militarului
în activitate.
   b) S-au creat falii adânci în statutul
social al cadrelor militare în rezervã,
în aceleaºi condiþii de grad, funcþii ºi
vechime, cuantumul pensiilor diferã
foarte mult, uneori raportul este chiar
peste 3/1.
   c) Au fost în mod abuziv confiscate
drepturi legal dobândite cum sunt:
procentul la pensia suplimentarã, în
mod arbitrar unii beneficiazã de
acesta, în timp ce alþii nu; în mod
abuziv au fost confiscate o bunã parte
din contribuþiile individuale la casele
de pensii publice, contribuþii realizate
de cãtre unii pensionari militari dupã
trecerea în rezervã ºi deschiderea
dreptului la pensie militarã de stat.
   d) Cã se impune corectarea
insuficienþelor de reglementare din
Legea nr. 223/2015 privind pensiile
militare de stat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi din
Ordinul comun de aplicare nr 31/M
25/999/8148/237/259/221 din 2016
referitoare la baza de calcul pentru
personalul care a fost încadrat/
detaºat/mutat în unitãþi de producþie/
regii autonome ori societãþi comerciale
cu capital integral de stat, înfiinþate în
baza Legii nr. 15/1990 ºi a hotãrârilor
de guvern specifice, structuri aflate în
coordonarea instituþiilor de resort,
existente la 01.01.2016 dar cu statute

 continuare în pag. 7
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Pentru locuitorii din
Albuleºti, sãptãmâna a început mai
bine, dupã ce s-a finalizat turnarea
primului strat de asflat pe DJ 606A.
Constructorul a finalizat într-un
termen relativ, scurt, aceastã
operaþiune, pe tronsonul de 4,325
km al DJ 606 A, din comuna
Dumbrava, iar în etapa urmãtoare
se vor realiza accesele la proprietãþi
ºi se va turna stratul de uzurã.
   “Este un obiectiv pe care mi l-am
dorit sã îl aduc în viaþa tuturor
mehedinþenilor care nu s-au
bucurat de acest privilegiu pânã
acum ºi, iatã, lucrurile evolueazã în
Mehedinþi, aºa cum ne dorim cu
toþii!”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Douã tronsoane de drum judeþean asfaltate pentru prima datã
   Pe de altã parte, pe Drumul
Judeþean 563A, între localitãþile
Slaºoma (com. Pãdina Mare) ºi
Petra (com. Bîcleº) s-a turnat zilele
trecute primul strat de asfalt. În
aceastã etapã a procesului de
modernizare se toarnã asfalt pe o
porþiune de 1,6 kilometri, deja
pregãtitã de muncitori, urmând ca
apoi sã se continue asfaltarea pe
întreg tronsonul de ºase kilometri.
“Este un obiectiv de investiþii
deosebit de important pentru
locuitorii comunelor Pãdina Mare
ºi Bâcleº, cu atât mai mult cu cât,
pânã acum, circulaþia între
Slaºoma ºi Petra era dificilã, mai
ales când ploua sau ningea. Mã
bucur cã, prin multã muncã, putem
onora promisiunile fãcute

mehedinþenilor, fie cã sunt din
nordul, sudul, estul sau vestul
judeþului!”, a spus preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,

Aladin Georgescu.
   Conform contractului, lucrarea
trebuie finalizatã în luna noiembrie a
anului 2019.

Jandarmii mehedinþeni vor participa la
misiuni de asigurare ºi menþinere a climatului
de ordine ºi siguranþã publicã pe timpul
evenimentelor cultural-artistice ºi sportive,
organizate în perioada 15-18 august  a.c., în
judeþul Mehedinþi. Fiind o perioadã  cu
evenimente la care, de regulã, participã foarte
multe persoane, misiunile  Jandarmeriei vor fi
adaptate astfel încât activitãþile sã se desfãºoare
în condiþii de siguranþã. Astfel, jandarmii vor
participa la urmãtoarele misiuni:
- 15 august - menþinerea ordinii publice la
manifestari cultural –artistice în urmãtoarele
localitãþi: Izvoru Bârzii, Godeanu, ªimian,
Hinova, Devesel, Iloviþa, Balta, Isverna,
Livezile, Voloiac;
 - 15 august - activitãþi  specifice orgnizate  în
municipiile  Drobeta Turnu Severin ºi Orºova
cu prilejul sãrbãtoririi ,,Zilei Marinei României”;
 -  15  august - asigurare a ordinii publice
la sãrbãtorile câmpeneºti ce vor avea loc în

Mãsuri operative pentru Minivacanþa de Sfânta Maria
localitãþile: ªimian, Gruia,  Vrata.
 -  17 august - asigurarea mãsurilor de ordine
publicã la partida de fotbal ce se desfãºoarã
între echipele  ACS Viitorul Pandurii Târgu
Jiu - CS Mioveni.
   Pentru ca aceste activitãþi sã se desfãºoare
fãrã incidente, Jandarmeria transmite
urmãtoarele recomandãri:
 -sã nu se depãºeascã limitele decenþei
comportamentale;
 -sã se evite consumul excesiv de bãuturi alcoolice;
 -sã se supravegheze comportamentul copiilor;
 -sã se acorde o atenþie sporitã modului de
pãstrare ºi asigurare a bunurilor ºi obiectelor
personale;
 -sã se semnaleze prompt forþelor de ordine
orice comportament contrar normelor legale
de convieþuire socialã sau bunelor moravuri.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii Publice
ºi cu Publicul

 Biroul de presã
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Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” a
organizat timp de o sãptãmânã, în colaborare
cu UAT Timiºoara, o nouã ediþie a taberei de
picturã ºi sculpturã destinatã artiºtilor creatori
de artã cu ajutorul penelului ºi a culorilor,
sau  cioplind cu migalã piatra, la Sviniþa.
Artiºti  din judeþul Mehedinþi ºi din judeþul
Timiº au avut ocazia sã fie împreunã, sã dezbatã
idei, sã creeze opere de artã inspiraþi de peisajul
unic ºi absolut fabulos al Cazanelor Dunãrii.
Manifestãrile de acest fel, tabere de creaþie
organizate pe diferite domenii sunt deosebit
de importante. De obicei fiecare artist îºi cautã
singur calea, unii ajung mai uºor acolo unde
ºi-au propus, alþii mai greu. Ele asigurã cadrul
în care fiecare artist participant se poate
conecta la muza care îl inspirã. Oaza de liniºte
necesarã, poate de multe ori, pentru ca penelul

Tabãra de  Artã  de la Sviniþa
sau piatra sã prindã cu adevãrat viaþã.
   Pentru artiºtii mai tineri, aflaþi la început de drum,
întâlnirea cu un maestru poate fi definitorie, reprezintã
un privilegiu de care nu toþi au parte. De asemenea,
este importantã mediatizarea evenimentului ºi a
artistului. Cu ajutorul unor astfel de acþiuni, localitatea
Sviniþa capãtã ºi aerul unui spaþiu cultural, nu doar
turistic, pentru creºterea valorii reale a acesteia, dar
ºi pentru a constitui un model de succes ºi pentru
alte comunitãþi din România.
   Tabãra de creaþie se dezvoltã ca o comunitate,
pe baza interacþiunii sociale a participanþilor care
vor locui, vor crea ºi vor împãrtãºi experienþe
culturale împreunã.
   Pe parcursul zilelor petrecute împreunã,
artiºtii au schimbat  opinii, pãreri, sfaturi, au
oferit  unii altora rãspunsuri la întrebãri, s-au
ajutat reciproc.

Ziua de Marþi 13 a fost denumitã,

Activitãþi organizate de ISU Mehedinþi pentru a marca Ziua Informãrii Preventive
începând cu anul 2011,
„Ziua Informãrii Preventive”.
Pentru a marca aceastã zi,
ISU Mehedinþi a organizat, în
data de 13 august a.c.,
activitãþi menite sã conºtien-
tizeze cetãþenii asupra
pericolelor la care se pot
expune în cazul nerespectãrii
mãsurilor ºi regulilor de
comportare în situaþii de
urgenþã.
   Astfel, marþi, 13 august
a.c., în intervalul orar 10.00-
14.00, cadrele ISU Mehe-
dinþi împreunã cu voluntari
ISU s-au aflat în douã centre

comerciale din municipiul Drobeta Turnu Severin,

dar ºi în zona fântânii cinetice, unde au avut loc
puncte de informare preventivã.

De altfel, elevii prezenþi în tabãra de etnografie
ºi dansuri tradiþionale,  organizatã de cãtre
Direcþia Judeþeanã de Tineret ºi Sport, au primit
informaþii utile de la pompieri, în cadrul unei
lecþii deschise, dupã care s-au deplasat
împreunã cu cadrele didactice la Detaºamentul
de pompieri, acolo unde au avut ocazia sã afle
multe detalii despre mijloacele ºi tehnica de
intervenþie din dotarea pompierilor mehedinþeni.
Plãcut impresionaþi de numãrul ºi dimensiunea
autospecialelor de intervenþie, copiii au
interacþionat cu pompierii, care au rãspuns la
toate solicitãrile lor. Aceºtia au avut ocazia de a
vedea cum se stinge un incendiu izbucnit într-o
tavã metalicã, dar ºi cum sunt alertaþi pompierii
pentru a interveni într-o situaþie de urgenþã.

Tot marþi, în intervalul orar
10.00-14.00, subunitãþile de
intervenþie din cadrul Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Drobeta” al judeþului Mehedinþi
ºi-au deschis porþile pentru toþi
cei care au dorit sã se familiarizeze
cu specificul profesiei noastre.
   Începând cu anul 2011, la
iniþiativa Inspectoratului General
pentru Situaþi i de Urgenþã,
fiecare zi de marþi 13, indiferent
de luna anului, este declaratã
„Ziua Informãri i Preventive”.
Desfãºurate sub sloganul
„Preveniþi ghinionul”, activitãþile
informativ-educative ce au avut
loc cu aceastã ocazie, urmãresc
conºtientizarea cetãþenilor
asupra pericolelor la care se pot
expune în cazul nerespectãrii
mãsurilor ºi regulilor de
comportare, specifice diferitelor
tipuri de situaþii de urgenþã.

Locotenent  Ramona NISTOR,
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI

RELAÞII PUBLICE
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O nouã ediþie a Festivalului
Concurs  “Munte, munte brad
frumos!”, manifestare artisticã cu
tradiþie, a avut loc la Baia de Aramã.
A fost a XXI ediþie ºi, aºa cum se
întâmplã întotdeauna în zona de
munte a Mehedinþiului ºi aceasta a
fost una foarte reuºitã, graþie tuturor
celor care s-au implicat în
organizarea ºi desfãºurarea
evenimentului, artiºtilor,  a
oamenilor din Baia de Aramã
prezenþi în numãr foarte mare.
   Principalii organizatori ai
manifestãrii au fost Consiliul Judeþean
Mehedinþi, ºi trebuie menþionatã
implicarea preºedintelui Aladin
Georgescu (de altfel o decizie
importantã ºi hotãrâtoare, pentru
susþinerea festivalului), Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”, prin
contribuþia managerului Emilia
Mihãilescu, Consiliul Local ºi
Primãria Baia de Aramã, ºi primarul
interimar Cornel Boteanu.
   Iatã cã profesorul Cornel Boteanu,
cunoscut mai ales ca un reputat
etnolog ºi scriitor, care a reuºit sã
desluºeascã ºi sã aducã în luminã
obiceiuri ºi tradiþii populare din zona
de munte, inclusiv celebrele “cântece
ale zorilor”, se dovedeºte ºi o

Festivalul Naþional de Folclor – Concurs “Munte, munte brad frumos!” 2019
persoanã pragmaticã, ce
reuºeºte cu brio o
manifestare deloc uºor de
realizat. În ceea ce priveºte
Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” ºi pe managerul
Emilia Mihãilescu, de
asemenea, trebuie subliniat
faptul cã atât managerul, dar
ºi reprezentanþii instituþiei
de culturã ºi-au unit
eforturile ºi au dat dovadã
de o implicare maximã
pentru reuºita manifestãrii.
   Festivalul Concurs
“Munte, munte brad
frumos”, în ceea ce priveºte
partea de concurs pentru tineri
interpreþi de muzicã popularã, a fost
întotdeauna o rampã de lansare pentru
numeroºi soliºti vocali ºi instrumentali,
probabil cel mai elocvent exemplu
recent fiind cel al Olguþei Berbec. La
aceastã ediþie s-au prezentat la
concurs peste douãzeci de concurenþi,
iar juriul a avut o misiune destul de
dificilã. Juriul a fost prezidat de
cunoscuta solistã de muzicã popularã
Anica Ganþu, nume de rezonanþã al
folclorului românesc.  De altfel toþi
membrii juriului au fost personalitãþi
recunoscute precum  profesorul

universitar Gabriela Rusu Pãsãrin,
Nina Predescu reprezentantã de seamã
a folclorului mehedinþean, Doina
Durdan, profesor de canto, ºefa Secþiei
Arte a Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, profesorul Cornel Boteanu,
dar ºi Mioara ªerban, profesor din
aceastã zonã.
   Trofeul Festivalului a ajuns la
Giurgiu, dar ºi mulþi interpreþi din
Mehedinþi au impresionat juriul cu
repertoriul ales ºi calitãþile vocale.
   Pe parcursul celor trei zile ale
manifestãrilor voia bunã, distracþia, au
fost întreþinute de Ansamblul

Profesionist “Danubius”, condus de
maestrul Adrian Luca, de Orchestra
“Cetiniþa”, dirijatã de Marian Magheru,
un ansamblu de tineri foarte talentaþi,
care fiinþeazã de scurt timp dar au
rezultate remarcabile.
   De asemenea, un moment inedit în
desfãºurarea manifestãrilor l-a
constituit spectacolul oferit de
formaþia Pimpi Enoiu, lãutari cu ºtate
vechi de la Pârâul de Pripor, de pe
“Uliþa lãutarilor”.  Ansamblul “Doina
Gorjului” a demonstrat încã o datã, cã
sunt cei mai buni trebuie remarcatã ºi
prezenþa pe scenã ºi spectacolul oferit
de grupurile din Baia de Aramã
conduse de Georgeta Corlan ºi Elena
Mimiº Trancã, absolut remarcabile.
   Soliºti renumiþi au încântat
publicul: Olguþa Berbec, Anica Ganþu,
Sanda Argint, Nina Predescu, Ionela
Bãdãlan, Victoriþa  Lãcãtuºu, Nicoleta
Lãtãreþu, Claudia Torop, Marian
Medragoniu, Angela Magheru.
  Un moment special a fost oferit de
Domnica Trop, rapsod popular
mehedinþean declarat Tezaur Uman
Viu de cãtre UNESCO ºi, practic,
“rãdãcina”,  aºa cum atât de frumos
a spus chiar de pe scena de la Baia
de Aramã artista Anica Ganþu. Meritul
pentru acest lucru aparþine primarului
interimar Cornel Boteanu, care i-a
conferit ºi un premiu Domnicãi Trop,
dar ºi preºedintelui Aladin
Georgescu, care “a fãcut dreptate”
prin recunoaºterea valorii în mod
public ºi prin distincþiile oferite a
acestei persoane speciale a
Mehedinþiului, Domnica Trop.

 Gabriela Pogaci

În datã de 09.08.2019, la orele 2300, Serviciul
Judeþean de Ambulanþã Mehedinþi a anunþat Direcþia
de Sãnãtate Publicã Mehedinþi privind solicitarea
ambulanþei pentru un grup de copii de la COMPLEXUL
NAÞIONAL  SPORTIV ORªOVA cu simptomatologie
ce sugereazã toxiinfecþie alimentarã.
   Din datele obþinute în urmã intervenþiei în focar de cãtre
Compartimentul Supraveghere ºi Control Boli
Transmisibile din cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi s-a constatat cã la Spitalul Municipal Orºova
–  Compartiment Primiri Urgenþe – în perioada 09-
10.08.2019, s-au prezentat (în urmã solicitãrii ambulanþei)
12 persoane (11 copii ºi 1 adult), ce au fost diagnosticaþi
cu sindrom dispeptic - suspect toxiinfecþie alimentarã.
Cele 12 persoane fac parte dintr-un lot de sportivi, format
din 21 copii, 1 antrenor ºi 3 persoane însoþitoare,
aparþinând unui club de dans sportiv din Craiova. Acest
lot a fost cazat la Complex Naþional Sportiv Orºova,
începând cu datã de 05.08.2019.
   Anterior datei de 05.08.2019 au fost cazaþi ºi 40 elevi
ai Clubului sportiv caiac - canoe Orºova ºi 35 sportivi
ai lotului de fotbal Drobeta Turnu Severin. Aceºtia din
urmã au rãmas în continuare în cantonament.  Biroul de presã al DSP Mehedinþi

COMUNICAT DE PRESÃ

 Cele 100 persoane cazate au servit aceleaºi
meniuri în aceastã perioadã.

Din totalul de 100 persoane, 11 copii ºi 1 adult
aparþinând clubului de dans sportiv din Craiova au
prezentat urmãtoarea simptomatologie: scaune moi
= 4 cazuri, febra = 1 caz, greaþã = 12 cazuri, vãrsãturi
= 6 cazuri, dureri abdominale = 10 cazuri. S-a instituit
tratamentul simptomatic la Compartiment Primiri
Urgenþe Orºova, în urma cãruia simptomatologia s-a
ameliorat, starea generalã s-a îmbunãtãþit. Pãrinþii
pacienþilor au fost anunþaþi telefonic de cãtre aceºtia,
s-au prezentat la Compartiment Primiri Urgenþe
Orºova, unde au constatat cã starea pacienþilor este
bunã, au solicitat sã nu fie internaþi sau transferaþi la
Secþia de boli infecþioase a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin ºi continuarea
tratamentului la domiciliu.
   Au fost recoltate probe de cãtre Serviciul Control în
Sãnãtate Publicã - Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi din alimentele servite, acestea fiind în
analizã la Laboratorul de Diagnostic ºi Investigaþii în
Sãnãtate Publicã - Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Credeam cã teribila Odisee
legatã de crimele abominabile de la
Caracal se apropie de sfârºit. În
realitate, depãºindu-se faza de
rãspândire a emoþiei publice, s-a
trecut rapid la faza scenariilor
profesioniste, fazã în care se
vehiculeazã, chipurile cu probe
indubitabile ºi martori surprizã, tot
felul de ipoteze, sigur, interesante ºi
incitante, dar care induc foarte multã
confuzie în rândul consumatorilor de
media. Nu cã ar fi rãu, dar, de la ideea
generoasã de a trage semnale de
alarmã privind proliferarea unor
asemenea fenomene, prin coborîrea
progresivã în derizoriu a cazurilor, se
ajunge, în cele din urmã, la ignorarea
lor ºi la stabilirea altor vinovaþi decât
cei reali. Pãrerea noastrã e cã ne aflãm
într-o asemenea fazã. Disputele
nesfârºite de la posturile de
televiziune dintre moderatori,
procurori, poliþiºti, juriºti, psihologi
etc. au ajuns sã excedeze, sã
plictiseascã publicul, cu atât mai mult
cu cât au început sã coboare sub
limita admisibilã a orgoliilor
profesionale ºi personale, când toatã
lumea vrea sã demonstreze cã are

dreptate cu orice preþ. Mai pe scurt,
se organizeazã dialoguri ample,
menite sã repunã în drepturi adevãrul,
dar totul degenereazã în nesfârºite
dialoguri ale surzilor, într-un
inextricabil cor de monologuri.
Pãrerea noastrã este cã pierde ºi
societatea, pierd ºi posturile
respective de televiziune prin
îndepãrtarea de la rosturile
fundamentale ale unor asemenea
   * ªi, uite aºa, judeþul Olt deveni,
fraþilor ºi cumnaþilor, placa turnantã
a prostituþiei ºi traficului de carne vie
din România. Oltul, la fel ca ºi
Mehedinþiul, unul dintre cele mai...
cuminþi judeþe din þarã sub raportul
acestei zone de infracþionalitate! O fi
ºi aºa, dar infracþionalitatea de acest
tip a pãtruns în frumoasa noastrã þarã
prin anumite porþi de intrare, mai...
titrate, aflate la graniþa noastrã de Vest.
Au fost uitate tensiunile interlope din
regiuni care-ºi zic cu emfazã
„fruncea”? Nu ºtim, dar noi nu le-am
uitat. Sau poate sunt lãsate la... dospit
pânã mai uitã opinia publicã? Cine
ºtie. Revenind însã la cazurile sinistre
de la care am pornit discuþia, credem
cã, printr-o abordare frontalã, lipsitã

de prejudecãþi, ele pot fi eradicate
relativ uºor prin colaborarea tuturor
factorilor de putere avizaþi. Acum se
vorbeºte din ce în ce mai insistent de
complicitãþi, de acoperirea reciprocã
a culpelor comise de Poliþie,
Procuraturã, Justiþie. În asemenea
cazuri, ar trebui sã se vorbeascã
deschis, cu subiect ºi predicat,
altminteri picãm cu toþii din lac în puþ.
   * Mai e ºi o altã problemã, cu efecte
în zona de credibilitate. În scumpa
noastrã þãriºoarã, dacã e sã ne
raportãm doar la viaþa publicã, nu sunt
deloc, dar deloc, apreciate
persoanele foarte analitice, prin
urmare ºi cu un simþ critic foarte
dezvoltat. Realitatea socialã
româneascã demonstreazã cã toþi cei
care vor sã se exprime în stilul
„verde-n faþã” sunt percepuþi sub
semnul unei antipatii greu de
reprimat. Nu mai recurgem la
exemple, cazurile sunt, în genere,
cunoscute. E suficient sã-l amintim
pe regretatul Corneliu Vadim Tudor,
hulit în atâtea rânduri pentru punctele
sale de vedere extrem de radicale,
pânã la contondenþã, exprimate prin
revistele sale sau de la tribuna

Ieºirea din rând
Parlamentului, dar reevaluat astãzi, la
nici patru ani de la trecerea sa la cele
veºnice, chiar de cãtre adversarii sãi
cei mai înverºunaþi ºi apreciat în
majoritatea punctelor de vedere
pentru care altãdatã era pus la zid. Dar
asemenea percepþii se verificã ºi la
nivelurile microsociale. Sunt
apreciate ºi intrã foarte uºor în graþiile
oricui persoanele care înghit pe
nemestecate tot ce le spui sau tot ce
aud, fãrã sã treacã ceea ce aud prin
minima cenzurã a unui creier aflat cât
de cât în stare de funcþionare. Cum
încerci sã atragi atenþia asupra unor
aspecte mai delicate ale problemei în
discuþie, eºti privit cu suspiciune,
devii un ciudat, începi sã „sperii”,
ieºirea ta din rînd, cum ar veni, e
consideratã un gest de rebeliune. Noi
ce sã zicem? Fiecare cu glasul ºi
creierul propriu sã-ºi ducã
predestinata cruce pânã la capãt.
   * CFR Cluj, campioana României
la fotbal, a reuºit o spectaculoasã
calificare în play-off-ul Ligii
Campionilor, eliminînd pe valoroasa
Celtic Glasgow, campioana Scoþiei.
Bravo lui Dan Petrescu ºi bãieþilor lui!

Campania „Luna cora, luna
inimilor deschise”, desfãºuratã în
perioada 1 mai – 31 iulie, a strâns
865.864 lei din donaþiile clienþilor
ºi din contribuþia cora România.

“Luna cora, luna inimilor deschise”, o campanie pentru cei mai mici pacienþi
Anul acesta am strâns

865.864 lei pentru spitalele
de copii din România.

Vã mulþumim!

Clienþii au putut dona la casele de
marcat Tichetul cora (bon valoric de
reducere) sau orice sumã de bani
pentru care au primit bon fiscal.

   Banii vor fi folosiþi pentru
cumpãrarea unor aparate
medicale vitale pentru copiii cu
probleme de sãnãtate. Anul
acesta, fiecare hipermarket
cora a adoptat o cauzã ºi, în
parteneriat cu un spital sau cu
o asociaþie de profil (Salvaþi
Copiii!, Fundaþia Dãruieºte
Aripi, Asociaþia Little People,
Spitalul Grigore Alexandrescu,
Spitalul Fundeni, Spitalul
Clinic de Urgenþã pentru Copii
Cluj-Napoca, Secþia de
Pediatrie a Spitalului de
Urgenþã Drobeta, Spitalul
Constantin Opriº Baia Mare,
Spitalul de Urgenþã Bacãu), a

stabilit lista echipamentelor necesare.
Astfel, donaþiile din campania „Luna
cora, luna inimilor deschise” vor
contribui la dotarea secþiilor de
pediatrie, în special de urgenþã.

   “Noi, lacora România, ºtim cât este
de important sã ne implicãm în viaþa
comunitãþilor în care activãm ºi sã
luãm parte la acþiuni de
responsabilitate socialã. ªtim, de
asemenea, cât de important este sã
dãm o mânã de ajutor pentru ca micii
pacienþi sã beneficieze de cele mai
bune condiþii în spitale. Suma strânsã
ne dovedeºte cã facem parte din
comunitãþi care au înþeles nevoia de
solidaritate ºi le mulþumesc clienþilor
cora România cã au fost, ca în fiecare
an, alãturi de noi în acest demers. Le
mulþumesc în aceeaºi mãsurã
colegilor de la casele de marcat, care
au fost implicaþi direct ºi activ în
campanie. Împreunã, chiar schimbãm
ceva!”, a declarat Thierry Destailleur,
director generalcora România.
   „Implicarea clienþilor ºi colegilor de
la casele de marcat a determinat
strângerea sumei de38.594,49 lei ºi
împreunã cu12.500 lei donatã de cora
Drobeta, cu titlul de sponsorizare, în
total suma de51.094,49 lei, am reuºit
sã demarãm achiziþionarea unui

incubator pentru Secþia Pediatrie a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin în vederea
îngrijirii nou-nãscuþilor ºi prematurilor
dupã externarea din Maternitate,
aparatura medicalã pentru Secþiile
Pneumologie ºi Boli Infecþioase.
Mulþumesc tuturor pentru încrederea
acordatã ºi implicarea de care aþi dat
dovadã sã le uºurãm suferinþa celor
de lângã noi ºi promitem cã vã vom
þine la curent cu toate acþiunile
noastre”, a declarat Anca Elena Avel,
director magazin cora Drobeta.
   „Luna cora, luna inimilor deschise”
este o acþiune de tradiþie cora. Prima
campanie a fost implementatã în
2006, când reprezentanþii cora au
hotãrât cã vor numi luna mai “luna
cora” ºi, de atunci, an de an este
organizatã o acþiune de strângere de
fonduri împreunã cu clienþiicora. Cu
timpul, conceptul a fost extins ºi
acum campania se desfãºoarã pe
parcursul mai multor luni. Clienþii
fideli ºtiu deja cã aceastã campanie

 Continuare în pag. 7
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În pieþele, târgurile ºi
instituþiile publice din municipiu,
Primãria Drobeta Turnu Severin a
amplasat mai multe dozatoare cu
apã. Acestea vin în sprijinul
cetãþenilor, dar ºi al comercianþilor,
în perioada de caniculã.
   Punctele de hidratare vin în
ajutorul locuitorilor din Severin ºi
nu numai. Locurile aglomerate,
tranzitate de multe persoane, vor fi
dotate de cãtre primãria Severin cu
dozatoare cu apã. Mãsura vine în
sprijinul celor care sunt nevoiþi sã
iasã din casã în aceste zile de foc.
   „Conform legii am luat decizia de
a instala puncte de hidratare în
zonele publice ale municipiului.
Acelaºi lucru îl facem în instituþiile
publice ºi toate locurile
aglomerate din oraº”, a precizat
viceprimarul Severinului, Cornel

Dozatoare cu apã în municipiu

Folescu (foto).
   Piaþa Mircea este una dintre cele
mai aglomerate zone din
municipiu. Pe lângã foarte mulþi
comercianþi care îºi desfãºoarã
activitatea aici, sunt sute de persoane
care merg zilnic la cumpãrãturi. Pe
lângã locuitorii Severinului, Pieþei
Mircea îi trec pragul locuitori din
judeþul Mehedinþi, dar ºi din alte
judeþe.
   Ideea primãriei de a amplasa
aceste puncte de hidratare este una
agreatã de cãtre cumpãrãtori ºi
comercianþi. Autoritãþile din Drobeta
Turnu Severin s-au pregãtit pentru
zilele de cod galben de caniculã, iar
dacã codul galben se va transforma
în cod roºu, pe raza municipiului
vor fi amplasate corturi de prim-
ajutor, cu personal medical.

Alãturi de consilierii locali
liberali am iniþiat un proiect care
prevede finanþarea anualã a
activitãþilor umanitare desfãºurate de
cãtre Crucea Roºie Românã în
municipiul Drobeta Turnu Severin.
   Astfel, propunem alocarea anualã a
sumei de 10.000 lei pentru finanþarea
activitãþilor umanitare desfãºurate de
cãtre Crucea Roºie Românã,
colaborarea fiind stabilitã în baza unui
protocol încheiat între cele douã instituþii.
   Conform legii, Societatea Naþionalã
de Cruce Roºie se bucurã de
protecþia ºi de sprijinul statului ºi are,
în calitate de organizaþie de utilitate
publicã, dreptul de a cere sprijinul
tuturor autoritãþilor publice, iar
acestea au obligaþia de a-l acorda.
   Proiectele desfãºurate de Crucea
Roºie la nivel naþional sunt multiple
ºi toate au caracter umanitar: asistarea

Comunicat:

Proiect pentru finanþarea anualã a
activitãþilor umanitare desfãºurate
de cãtre Crucea Roºie Românã

persoanelor farã venituri
sau cu venituri reduse;
asigurarea de produse
alimentare la cantinele
sociale; sprijin material
pentru copii din centrele de
plasament; servicii
medico-sociale pentru
persoane vârstnice, precum
ºi îngrijire la domiciliu, etc.
   Primãria municipiului nu
s-a implicat deloc pânã acum
în acordarea de sprijin real
pentru activitãþile umanitare

desfãºurate de Crucea Roºie ºi de aceea
eu îmi doresc ca implicarea pe viitor sã
fie concretã, iar sprijinul sã fie unul real
pentru acþiunile Crucii Roºii.
   Dintre cele mai importante activitãþi
ale Crucii Roºii pe plan local:
- banca de alimente, campanie de
colectare de alimente neperisabile care
sã fie apoi donate cãtre cei mai puþin
norocoºi dintre noi care au nevoie;
- sanitarii pricepuþi, concurs de prim
ajutor desfãºurat între unitãþi de
învãþãmânt cu scopul de a învãþa copiii
cum sã salveze o viaþã în caz de nevoie;
- campanii de donare de sânge,
scopul fiind acela de a conºtientiza
oamenii cu privire la necesitatea de
a dona sânge;
- ajutoare umanitare pentru
persoanele nevoiaºe, etc.  Biroul de presã

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin

 urmare din pag. 6
este ataºatã brandului cora ºi susþin fiecare ediþie, demonstrând cã ne putem
baza pe ei în sprijinirea unor cauze importante.
Despre cora România
cora România, parte a grupului Louis Delhaize, este unul dintre cele mai
dinamice branduri de retail. Prezent pe piaþa româneascã din 2003, grupul
opereazã în prezent 11 hipermarketuri în Bucureºti ºi în marile oraºe. În
2013, cora a lansat platforma cora.ro, fiind primul mare lanþ comercial
cu livrare tip drive din România. Serviciul cora.ro cu livrare la domiciliu
este disponibil în Bucureºti, Constanþa, Cluj, Bacãu ºi Ploieºti, oferind
consumatorilor posibilitatea sã comande produsele preferate online. A
fost lansatã ºi aplicaþia cora, pentru o experienþã îmbogãþitã a
consumatorului pe spaþiul de vânzare ºi pentru o mai bunã organizare a
listei de cumpãrãturi, dar ºi a beneficiilor de fidelitate. Aplicaþia cora
poate fi descãrcatã gratuit din App Store ºi Google Play.
   Filosofia cora România îi are în centru pe consumatori, cãrora le oferã
produse ºi servicii de calitate, la preþuri accesibile.

“Luna cora, luna inimilor deschise”,
o campanie pentru cei mai mici pacienþi

 urmare din pag. 2

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

ºi organigrame modificate, ori
dispãrute înainte de aceastã datã ca
urmare a intrãrii în insolvenþã sau a
desfiinþãrii acestora, pentru care nu
se pot actualiza salariile de funcþie
ale acestora.

ORDONANÞA DE URGENÞÃ ...
   În temeiul art. 115, alin (4) din
Constituþia României republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta
ordonanþã de urgenþã.

 Biroul de presã
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Gunoi! Foarte mult gunoi þin
sinistrele autoritãþi sub preºul
„Caracal”! Acelaºi lucru ºi în speþa
torþionarilor Koveºi, Lazãr, Portocalã,
Iohannis! Crima organizatã, traficul
de copii ºi minore, traficul de organe,
reþelele de prostituþie infiltrate ºi la
Deveselu sînt ºtiute de S.R.I., S.T.S.
ºi preºedinþie. În 2012, presa din
Caracal semnala cã zeci de minore
cu vîrste cuprinse între 14 ºi 18 ani
erau scoase de la ore ºi livrate
soldaþilor americani de la Deveselu,
precum ºi unor austrieci care lucrau
la consolidarea unor hidrocentrale!
Au autoritãþile vreun interes sã le
declare probleme de securitate
naþionalã? Sã nu credeþi cã serviciile
secrete ºi seteseul sînt la plajã la
Hawaii! Sînt acasã! Numai cã lucreazã
în beneficiul altor state. Cînd au chef,
serviciile astea gãsesc fire de pãr ºi
în ouã. În cazurile cusute cu aþã albã,
se dau la fund. Odiosul Dincã este
cap de listã pentru a „lua faþa” ºi a nu
se ajunge la complicii sus-puºi. Nu-
i nevoie sã scormonim în realitate ca
sã observãm nenorocirile! Însãºi
realitatea cruntã ni le oferã pe tavã.
Bîlbîialã ºi bîjbîialã, anchetatorii au
mers din prost în mai prost. ªi asta
pentru cã Dincã e una dintre roþile
sistemului criminal ºi mafiot! În curtea
lui Dincã ar putea fi îngropat chiar
Codruþ Marta sau alþi dispãruþi,
incomozi pentru statul paralel!
Instituþiile cheie ale statului sînt pe
mînã cu interlopii, iar noi sîntem þinuþi
îmbrãþiºaþi cu propria deznãdejde.
   Mezalianþa dintre perverºii de stat ºi
slujitorii lor au angajat România într-
un proces de distrugere! Toatã
oligarhia servilã ºi coruptã va fi la
putere atîta timp cît va fi servilã ºi
coruptã! Sutele de dispariþii de copii
ºi tinere, negoþul cu moartea,

Pentru Trump nu-i decît un prostãnac!
maºinãriile de propagandã
mincinoasã, comerþul cu discursuri
goale, ca politicã de stat, cu droguri ºi
cu armament, dispreþul faþã de români,
minciuna mediaticã, afacerile murdare,
fariseismul, corupþia, toate sînt
persiflate cu rînjet electoral într-o
recentã ºedinþã foto de un preºedinte
incompetent ºi infatuat! „Omul-
sandwich” al Germaniei ºi S.U.A.,
ajuns preºedinte cu instrumentarul
feisbuc ºi S.T.S., pozeazã cu rînjetul
acela sinistru fotografului Simion Buia,
îmbrãþiºînd fiica acestuia pe ritmuri de
jazz, la Cotroceni.
   Vã amintiþi cum parºivul-ºmecher
Bãsescu l-a vîndut pe Teo Peter
americanilor care l-au ucis. Într-o
telegramã a ambasadei S.U.A. la
Bucureºti, dezvãluitã de WikiLeaks,
Bãsescu a promis ambasadorului
S.U.A. cã soldatul american - zice-se
-, extrem de beat la volan, care l-ar fi
ucis pe muzicianul Teo Peter în
accident rutier, nu va fi închis în
România. Tot în mandatul lui Bãsescu
ne-am pricopsit cu scutul de la
Deveselu, inutil nouã, dar prilej de
zîzanie între noi ºi Rusia. La fel s-a
întîmplat cu soldaþii de la Deveselu,
beneficiari ai serviciilor sexuale cu
minore! Au fost trimiºi urgent în S.U.A.
Iohannis ºi Klemm ºtiu mai bine. Iatã
ce a adus scutul de la Deveselu! Reþele
de prostituþie, clanuri de interlopi,
droguri, violenþã, moarte!
   Cîteva generaþii de aici încolo,
naþiunea românã va contribui la
bunãstarea concernelor de armament
americane ºi israeliene. Asta pentru
cã Serviciile, Justiþia ºi Preºedinþia
s-au privatizat în România! Am ajuns
sã trãim în epoca securisto-interlopã.
România avea nevoie de un scut anti-
demenþã politicã! Altfel Dincã ar fi
lucrat în continuare în construcþii, iar
Koveºi, Lazãr ºi Iohannis n-ar fi
pãtruns în veci în structurile Puterii.
   Ce este astãzi preºedintele? Un
instrument de manipulare politicã, ce
se rostogoleºte ºi se interschimbã între
Bruxelles ºi Casa Albã! El n-are nici în
clin ºi nici în rînjet cu societatea
româneascã. Ce ar putea face Iohannis
cînd n-are ce face, decît sã facã atîta
rãu României? Pãi, ar fi mai util sã se
dezbrace ºi sã-ºi pãzeascã hainele!
Preºedinþia lui Bãsescu ºi a lui

Iohannis au umplut instituþiile de
incompetenþi ºi interlopi! Numai dacã
ne gîndim la decapanta Koveºi,
„paraditul” Portocalã ºi torþionarul
Lazãr! Cît despre o parte a poliþiei ºi
procuraturii, acestea funcþioneazã
fuga marº numai dupã ce moare
cineva! Un fuga marº regizat! Mult
mai bine funcþioneazã în fabricarea
dosarelor false!
   Cîte orori în þarã! Ce clovnerie! Cîtã
„nostimadã”! Ce ipocrizie! ªi ce
penibil cã nimic nu se schimbã,
nimic nu se transformã în mintea
diabolicã a interlopilor care conduc
þara, ci totul se repetã! Poate începem
sã pricepem, dupã cazul „Sorina” ºi
dupã cumplitul caz „Alexandra”, cã
„sistemul ãsta nenorocit pe care unii
oameni manipulaþi îl apãrã e un
sistem criminal -  Sistemul ucide!”,
scrie deputatul Liviu Pleºoianu, cel
care a insistat, în van, pentru o
anchetã complexã asupra
„sistemului”. Sistemul a ucis ºi va
mai ucide la comandã pentru fotolii,
putere ºi bani. Ce viitor ar putea avea
o Românie dezbinatã, ajunsã la mîna
interlopilor interni ºi externi ºi a unui
preºedinte, care prin tot ce face luptã
împotriva României ºi valorilor sale,
a unui preºedinte angajat în jocuri
strãine, un preºedinte care a
calomniat demnitatea ºi democraþia
ºubredã a þãrii, o Românie care cu
greu supravieþuieºte în aceastã erã a
dictaturii serviciilor secrete!? Nici
mãcar alea nu mai sînt ale noastre.
Evident, nu ar putea fi, decît o periferie
înecatã în crime ºi corupþie. De aici,
de la aceastã teribilã avertizare pe care
ne-o adreseazã circumstanþele lipsei
siguranþei naþionale, juridice, sociale,
politice, ar trebui sã plece trezirea
noastrã la realitate! De aici ar trebui
sã plece votul nostru la prezidenþiale!
Fãrã Iohannis ºi toþi cei ca el am avea
o ºansã de ieºire din infern!!
   Ce are Iohannis de declarat concret
în legãturã cu crimele în serie de la
Caracal, cu dispariþia a sute, poate mii
de copii (numai în 2018, 410 minori
au fost daþi dispãruþi), cu privire la
atentatul terorist cu gaze toxice de la
Colectiv, menit sã rãstoarne guvernul
Ponta, cu privire la reþelele
specializate în trafic de carne vie, la
abuzurile sãvîrºite de procurori, cu

privire la acþiunile versiunii
actualizate a Anei Pauker, sub numele
Koveºi? Dacã primei i se mai spunea
ºi „Stalin în fustã”, celei de-a doua
cum i s-ar putea spune: „Klaus în
robã”? Mai degrabã i s-ar potrivi o
zeghe pentru partidele de ping-pong
cu legile þãrii! Cu „celeritate!”. E trist
cã un personaj precum Koveºi, care
a „paradit” atîtea destine, e încã liberã
ºi neliniºtitã, ba chiar gratulatã de
interlopii Europei înstelate! În
interesul cui sînt ascunse infracþiunile
sale? În interesul preºedintelui, care
serveºte interesul pãpuºarilor
planetari? În interesul pãstrãrii sale
la putere? Atunci, e lesne de înþeles
cum un individ cu o capacitate
intelectualã limitatã a ajuns sã
manipuleze numeroase instituþii ºi
factori de decizie ai þãrii. Mai mult,
sã-ºi batã joc de români, divizîndu-i
ºi înstigîndu-i! Acest preºedinte
asistat-social, pentru cã chiria ºi toate
cheltuielile îi sînt plãtite de popor,
cãruia nu-i plãteºte nimeni datoriile
la stat! Chiar ºi datoriile electorale tot
poporul i le plãteºte!
Tot putregaiul ascuns în carapacea
unui verbiaj politic cu specific mafiot,
ne livreazã, într-o singurã parabolã,
imaginea unei þãri sfîºiate ºi, fãrã
îndoialã, sub papuc economic ºi militar
strãin. Pe deasupra, grija aproape
violentã, aceastã grijã a americanilor,
care ne-au bãgat pe gît scuturi, tancuri,
mercenari, împrumuturi, armament,
avioane „of the third hand”, vaccinuri
cu reacþii inverse, curcubeie L.G.B.T.
ºi, vezi Doamne, atenþionãri
anticorupþie, de la ei, din statele unde
colcãie corupþia ºi criminalii (ucigaºi
în masã în ºcoli, grãdiniþe, magazine)
care au subjugat, cu rãzboiul, popoare!
Cînd nu vom mai permite acestor
acaparatori sã ne þinã înjugaþi la
cãruþele lor atomice? Cînd?

România a cheltuit enorm pe
plimbãrile familiei Iohannis, iar
vizita din 20 august la Casa Albã
ne va costa mult! Extrem de mult,
pentru rezervele energetice din
Marea Neagrã pe care americanii
au pus ochii, usturãtor pentru
punguþa cu doi bani a românului.
Pentru cã, evident, este ºi o vizitã
electoralã!

 continuare în pagina 10
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Autostrãzile din România se
nasc mai greu decât orice pe lumea
aceasta. Ce fãceau chinezii dacã ar fi
construit aºa de greu Marele Zid?!
Probabil cã erau cotropiþi de mult de
cine dorea sã îi atace, barbari sau alte
neamuri sãlbatice sau civilizate.Poate
cã la noi strategia este sã nu construim
nimic sau sã le facem foarte prost,
astfel încât cine vine pe la noi sã nu
rãmânã prea mult timp. Este ºi cazul
drumurilor sau autostrãzilor din þara
noastrã. Cred cã nu mai existã strãin
care sã fi ajuns în România ºi care sã
nu se fi plâns de starea foarte proastã
a ºoselelor, indiferent de regiunea
istoricã traversatã.

De data aceasta, statul s-a pregãtit
sã inaugureze vreo 40 de kilometri
din autostrada care trece pe la Deva,
dar, ghinion! Ceva grav a fost depistat
pe traseu, la construcþie, de cãtre
echipa de recepþie. Adicã drumul nu
þine. Adicã trebuie refãcutã lucrarea.
ªi uite cã se pregãteau a devenii ºi
alþi români sã dea ture pe autostrada
respectivã, chiar din vara asta.
Ghinion, vorba lui Klaus! Mai au de
aºteptat pânã la inaugurare.

 ªtefan Bãeºiu

Marele Fâs Românesc, inaugurat cu fast
Sigur cã nu mai existã pe undeva

pe lumea asta unde sã fie inaugurate
drumuri în stilul românesc. Adicã din
zece în zece kilometri - mai tãiem o
panglicã. ªi care ar fi totuºi logica
firmelor de construcþii, care dau cu
bidineaua ºi care toarnã asfaltul? În
condiþiile în care ºtiu foarte bine cã
mai întâi ar fi trebuit sã consolideze
un deal sau cã traseul trece printr-o
zonã nesigurã ºi trebuie deviat de ce
continuã lucrarea? Poate cã de vinã
este proiectantul sau poate cã
muncitorii au rãmas fãrã material. Sau
poate cã au mai apãrut niºte vile pe
undeva ºi din cauza asta nu ar fi ajuns
materialul. Doar se cunosc destule
reþele de furat, în þara noastrã.

Cel mai probabil, va fi foarte greu
de transpus în realitate autostrada
româneascã est-vest sau invers, cã e
tot aia, uneori. Vor mai trece ani buni,
pânã când românii vor putea sã
circule mai repede de la est la vest ºi
sã plece mai repede din þarã sau sã
vinã mai repede în þarã, sã-ºi viziteze
pãrinþii rãmaºi acasã sau la cimitir.

Pentru asta sunt necesare ºi
autostrãzile sau o mare autostradã în

România. Pentru cã logica ne spune
cã o autostradã de la est la vest, adicã
o cale rapidã ar trebui sã punã în
valoare litoralul românesc sau marele

port Constanþa. Acesta este acum cu
maþele scoase ºi nu se ºtie cine i le
mai poate pune la loc. Cât despre
litoralul Mãrii Negre aferent
teritoriului României, Dumnezeu
cu mila! Nu degeaba poetul roman
Horaþiu a fost trimis în exil la
Tomis, în Dobrogea. Pustietate,
ierni aspre, barbari, tot felul de
neamuri de prin Asia, care bãteau
la poarta Imperiului Roman.

Oare cum o fi ajuns poetul la
Constanþa de la Roma? Cu trãsura,
cãlare? O fi trecut prin Deva ºi a
observat ºantierul de la autostrada
care se construieºte ºi în zilele
noastre? O fi stat la semafor sau a
trecut pe roºu? Cert este cã a ajuns
pe litoral ºi acolo a compus cele mai
de jale poeme latine. Era normal sã îl
apuce depresia în pustietatea de
acolo. Mai bine pupa ºi el câteva
funduri de potentaþi sã nu mai ajungã
sã urle de disperare la malul Mãrii

Negre, în Dacia sau ce era pe atunci.
ªi depresia l-a apucat atunci când a
vãzut Mamaia plinã de jeg ºi de
maneliºti. Vã daþi seama ce a fost în

sufletul omului?! Apoi toate hotelurile
lãsate în paraginã, buruienile care
mãrgineau ºoselele din Eforie.
Mândreþea unui litoral cândva
nelocuit, dar care a ajuns aproape un
dezastru când a întâlnit mâna omului.
ªi cum sã dea bietul Horaþiu 25 – 30
de lei pe un ºezlong. Probabil cã
mergea cu cearºaful la mare, în
perioada estivalã.

Cert este cã þara noastrã a avut de
mai mult timp probleme majore cu
drumurile ºi cu infrastructura de orice
fel. De câteva mii de ani… Lucrul
românesc are o hibã când începe sã se
materializeze, sã fie construit. Dacã
rãmâne la stadiul de idee atunci el
atinge perfecþiunea. Probabil cã
realizarea de cea mai mare însemnãtate
este Marele Fâs Românesc. Este perfect
ºi inegalabil. Sigur, alãturi de Casa
Poporului sau Palatul Parlamentului,
care, este atât de urât încât se vede
de pe Lunã.
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INTERVIU: Scriitoarea Ileana Wisket despre românii împuºcaþi de grãniceri la
Dunãre: „Sã nu faci nimic în memoria lor este cumplit”3)

 Alexia M.

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.

Aþi reuºit sã vorbiþi cu cãlãuze,
un fapt destul de rar pentru cã se
feresc de regulã sã povesteascã
despre vremurile trecute din
motive lesne de înþeles.

Una din cãlãuzele cu care am stat
de vorbã avea o dramã a lui, în sensul
cã ajutase pe foarte mulþi ºi când i-a
venit ºi lui rândul a fost trãdat de cineva
din grup. A fost arestat, a fost legat de
calorifer ºi supus torturilor. Greu, dar
am reuºit sã vorbim cu el. Este o
persoanã care poate depune mãrturie,
mai sunt destui. Apoi mai este ºi teoria
aceasta, scoasã probabil tot de cei din
vechea Securitate, cum cã majoritatea
cãlãuzelor îþi luau banii ºi te turnau
sau te duceau pânã la mijlocul Dunãrii,

Cu toate cã Iohannis a ruinat viitorul
copiilor lor, proiohaniºtii continuã sã
creadã în tîrgurile lui sinistre. Tîrguri
pentru sisteme anti-Rusia, anti-
China, tîrguri de avioane second-
thirdd hand, tîrguri pe rezervele
noastre naþionale... Întotdeauna
americanii au venit sã ia pe degeaba,
nu sã dea. Cel pãcãlit va fi Iohannis
ºi odatã cu el, poporul român!
   Pe fondul unei abordãri agresive a
Statelor Unite în rãzboiul comercial
cu China, Marele Blond îl invitã pe
Iohannis la un hot-dog ºi-i va cere în
schimbul promisiunii unui nou
mandat, sã punã pe fugã concernul
chinezesc China General Nuclear
Power Corporation, cu care România
a semnat un acord preliminar, ce
prevede construcþia a douã noi
reactoare în valoare de cîteva miliarde
de dolari, chiar în apropierea Bazei

Pentru Trump nu-i decît un...
Kogãlniceanu, unde existã militari
americani. Trump dã palme de
maestru coloniei România ºi, cine sã
fie Iohannis pentru el, decît
prostãnacul acela care îi furnizeazã 
2% din P.I.B.-ul României în
armament, acela care îi va da gazele
din Marea Neagrã, sluga lui idioatã
ºi smeritã din estul Europei, care îi
va scoate castanele din focul
declanºat Chinei ºi Rusiei. Þara cu
ponoasele, Trump cu foloasele! Greu
pentru Iohannis, aºa cã propun
patrioþilor sã arate compasiune pentru
el ºi sã-i dea cu flit la vot, ca sã-l
scape de greutãþi. Dacã mai ai o
brumã de demnitate, dã-þi demisia,
Iohannis! Apoi n-ai decît sã pozezi
chiar cu rãþoiul Donald sau în
compania Cruellei de Vil!
Aranjament grafic - I.M.
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apoi, îþi dãdeau
cu lopata în cap
ºi te aruncau în
apã. Sumele erau
foarte mari, nu
pentru cei din
zonã care ºtiau
mersul lucrurilor,
ºtiau cum sã-ºi
pregãteascã o
plecare, ºtiau pe
cine sã abordeze
din timp sau nu
apelau deloc la

cãlãuze. Dar cei de la Sibiu, Bucureºti
ºi alte oraºe îºi vindeau apartamentele,
maºinile pentru a fugi. Am gãsit ºi
documente în acest sens, 100.000 de
lei era ceva colosal pentru acea vreme,
era aproape o vilã prin anii ‘70-’80.

Eu cred cã teoria cãlãuzelor-criminale
este mai mult o legendã pentru cã ei
oricum primeau banii. E adevãrat riscul
era cumplit. Altcineva mi-a spus cã nu
a dat greº niciodatã, nu a fost niciodatã
prins ºi cã el nu pretindea o anumitã
sumã. Nu pot sã cred povestea cã pe
români îi omorau cãlãuzele la mijlocul
Dunãrii, nu cred pentru cã ei îºi
pregãteau terenul pentru urmãtoarele
treceri. Poate sã fi fost un caz, douã...
Nimeni nu zice acum sã-i vedem

spânzuraþi pe toþi cei care au fãcut
aceste crime, securiºti, jandarmi sau
cãlãuze, dar sã nu faci nimic în
memoria românilor morþi mi se pare
cumplit. E o chestiune de istorie.

Sumele erau foarte mari, nu pentru
cei din zonã care ºtiau mersul lucrurilor,
ºtiau cum sã-ºi pregãteascã o plecare,
ºtiau pe cine sã abordeze din timp sau
nu apelau deloc la cãlãuze.

Mirele sub acoperire care ºi-a
turnat mesenii

Este descrisã în cartea
dumneavoastrã ºi cea mai nãstruºnicã,
dacã putem sã-i spunem aºa, tentativã
de trecere ilegalã a Dunãrii, prin
organizarea unei nunþi pe vaporul
Mehedinþi. Din pãcate „mirele“ era ofiþer
sub acoperire al Securitãþii ºi tot planul
care pãrea foarte bine pus la punct a
fost dejucat de organele represive.

E cutremurãtor, am citit sute de
pagini, sunt materiale, documente, fel
ºi fel de cazuri, mãrturii, declaraþii,
rapoarte, statistici foarte clare la
CNSAS, însã cel mai mult pe mine
m-a ºocat chestiunea cu nunta pentru
cã eu ºtiam cã funcþiona ca o legendã.
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, restul este povestea mea.
Din ce ºtiu eu, toþi au fost prinºi ºi
condamnaþi. O altã poveste spusã de
un domn din Eºelniþa m-a
cutremurat: «Era o dimineaþã de
decembrie ºi am vãzut la un moment
dat o roatã de tractor plutind pe
Dunãre ºi pe care era cineva. M-am
apropiat, era un tânãr degerat, vânãt
aproape, l-am luat în casã, l-am
încãlzit», dupã care a anunþat

organele de securitate, care l-au
torturat în faþa lui. Eu sper ca tinerii
sã citeascã aceastã carte. Dacã nu
se face ceva, dacã nu lucrãm cu
trecutul, pierdem enorm, pierdem
istorie pe zi ce trece.

Dupã întâlnirea cu Diana
Solkotovic în cimitirul din Kladovo,
mai existã un episod absolut incredibil
legat de cartea dumneavoastrã. În
ziua lansãrii cãrþii „EU-RO.crem“ aþi
întâlnit în centrul Severinului un
român stabilit în SUA, care dupã 32
de ani s-a reîntors în þarã ºi se afla
în trecere prin Turnu Severin. Venise
aici pentru a revedea locul prin care
a trecut Dunãrea, pe la Vîrciorova.
A acceptat invitaþia de a participa la
eveniment ºi a povestit cum timp de
câþiva ani ºi-a pregãtit în cele mai
mici detalii fuga.

  A fost o întâmplare de
paranormal pur ºi simplu, sã-þi cauþi
urmele de acum 30 de ani ºi sã
ajungi exact la lansarea unei cãrþi cu
tema aceasta. A spus cã îºi calculase
faptul cã 95 la sutã exista riscul sã
fie prins, dar s-a gândit cã pentru
cei 5 la sutã meritã sã riºte.

CV
Este profesor de englezã
Numele: Ileana Wisket
Data ºi locul naºterii: 3 iunie 1956,

Hinova (Mehedinþi)
Starea civilã: cãsãtoritã
Locul de muncã: Profesor de limba

englezã la Colegiul Naþional Traian
(Drobeta Turnu Severin)

Printre cele mai cunoscute cãrþi pe
care le-a publicat se numãrã:
„Pytheas dincolo de ocean“ (ediþie
bilingvã românã/francezã), „Dincolo
de zidul Berlinului“ (ediþie bilingvã
românã/francezã), traducere –
„Tranziþia din România între mit ºi
realitate“.
Locuieºte în: Drobeta-Turnu Severin
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Scrisori Þãranului Român

Mãria Ta, Þãran Român! (V)

 va urma

În casa ºi-n ograda ta s-au
zãmislit meserii care mai de care mai
pretenþioase, care au fãcut sã se
plãmãdeascã adevãrate minuni ale lumii.
O universitate imensã a fost cãmãruþa ta,
dotatã cu un pat, o masã, o sobã ºi câteva
scãunele. Aici s-au pus la cale strategii
privind cultivarea pãmântului. Nu erai
inginer agronom, dar ºtiai ca nimeni altul
rânduiala anotimpurilor, culturilor,
tehnologia prelucrãrii plantelor. Cu plugul
de lemn arai, cu mâna semãnai, pliveai,
secerai. Cu boii sau cu caii treierai, apoi
duceai la moara de pe vale  seminþele ce þi
le dãruise Dumnezeu. Din cuptor scoteai
la luminã jimblã de aur, mai reuºitã decât
a brutarilor de meserie de mai târziu. În
cãmãruþa ta gândeai ºi discutai cu soþia ta
cu privire la animalele din ogradã. Nu erai
inginer zootehnist, dar ºtiai sã faci selecþie,
sã hrãneºti ºi sã adãpi. Citeai exteriorul ºi
interiorul animalelor numai dintr-o privire
ºi ghiceai imediat ce le doare ºi ce le
trebuie. ªtiai sã le foloseºti pe fiecare dupã
firea ei, pentru carne, lapte, lânã, ouã,
pentru muncã, pentru fugã, pentru luptã,
pentru pazã ºi pentru multe altele. Nu ai
fãcut vreo facultate de alimentaþie publicã,
dar ºtiai sã conservi alimentele, fie cã era
carne, lapte, fructe, legume de tot felul.
Beciul ºi cãmara ta erau încãrcate pentru
iarnã ºi pânã vara târziu. Nu aveai frigider
sau ladã frigorificã, dar ºtiai sã foloseºti
sarea ºi fumul ºi carnea pregãtitã de tine
la Crãciun sub formã  de trandafiri, cârnaþi,
pastramã, ºuncã, tobã ºi multe altele þinea
pânã la secerat în anul urmãtor ºi era un
deliciu. ªtiai sã pregãteºti vinul ºi þuica,
dulceþurile ºi murãturile. Prelucrai cu
mãiestrie lemnul ºi fãceai din el case,
grajduri, unelte, vase, porþi sculptate, stâlpi
de prispã fãrã seamãn, cruci pentru cei
plecaþi pe drumul fãrã de întoarcere;
prelucrai pieile animalelor ºi fãceai
cojoace, pieptare, cãciuli, curele, hamuri,
cizme, ciubote ºi opinci, tobe sau
cimpoaie. Îþi construiai unelte de lucru la
câmp, la pãdure, la pescuit. Îþi construiai
singur carul, cãruþa, sania, securea,
toporul, sapa, grebla, cazmaua, plugul,
coasa, dar ºi fluierul, toba, cimpoiul, vioara
ºi alte multe instrumente necesare vieþii ºi
sufletului tãu.  Construiai  casele, bisericile,
morile, pivele, culele ºi palatele. ªtiai sã
scoþi din in, din cânepã ºi din gogoaºele
de mãtase fire lungi, subþiri, lucioase, din
care torceai, þeseai, împleteai, coseai

INFORMARE DE PRESÃ
privind implementarea schemelor de ajutor de

stat “Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de
suprafeþe împãdurite” ºi “Servicii de silvomediu,

servicii climatice ºi conservarea pãdurilor”
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)

informeazã posibilii beneficiari cã la nivelul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale s-a planificat desfãºurarea
ultimelor sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente
schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru prima împãdurire ºi
crearea de suprafeþe împãdurite ºi schemei de ajutor de stat -
Servicii de silvomediu, servicii climatice ºi conservarea
pãdurilor, având în vedere cã Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2014-2020 se aflã în etapa finalã de implementare.
   Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea
schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împãdurire ºi
crearea de suprafeþe împãdurite”, aferentã SubMãsurii 8.1
„Împãduriri ºi crearea de suprafeþe împãdurite”, MÃSURA 8 -
Investiþii în dezvoltarea zonelor împãdurite ºi în îmbunãtãþirea
viabilitãþii pãdurilor se va desfãºura în perioada 16 septembrie –
13 decembrie 2019, alocarea financiarã fiind de 15.000.000 euro.
Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema
de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice ºi
conservarea pãdurilor, aferentã Submãsurii 15.1 „Plãþi pentru
angajamente de silvomediu”, MÃSURA 15 - Servicii de
silvomediu, servicii climatice ºi conservarea pãdurilor se va
desfãºura în perioada 2 martie – 15 mai 2020, alocarea
financiarã fiind de cca. 29.000.000 euro. Pentru aceastã
sesiune, cererea de sprijin reprezintã ºi cerere de platã pentru
anul 1 (1 ianuarie– 31 decembrie 2020).
   Pentru mai multe detalii cu privire la condiþiile de accesare
ale acestor mãsuri ºi la condiþiile de eligibilitate vã rugãm sã
consultaþi pliantele de prezentare ale acestora, disponibile la
adresa http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-
iasc/masuri-delegate-din-pndr.
   De asemenea, în curând vor fi disponibile ºi Ghidurile
solicitantului aferente celor douã sesiuni ale schemelor de
ajutor de stat.

SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE

îmbrãcãminte delicatã ºi mãiestritã, fie cã
era vorba de oprege, de cãmãºi, de fustâce,
de iþari, de obiele, de flanele, de mãnuºi,
de ciorapi ºi de multe altele. Din iþele
rãzboaielor de þesut ieºeau ca niºte minuni
ale lumii pãturile ºi covoarele multicolore,
care fixau ca-ntr-o pozã pentru veºnicie
câmpul cu florile, ciobanul cu oile, pãsãrile,
cãprioarele ºi tot ce þi se pãruse mai frumos
din creaþia lui Dumnezeu. Din sânurile
pãmântului ºtiai sã scoþi apa, sarea, aurul,
argintul, arama, pãcura ºi petrolul.

Toþi cei ºcoliþi ºi îmbogãþiþi, care
învârteau pe deget trabucul, monoclul ºi
bastonul strâmbau din nas când te vedeau
ºi-þi ziceau “þãran”, înþelegând prin
aceasta tot ce era mai prost, mai urât, mai
împuþit. Tu ºtiai sã taci, sã rabzi ºi sã-þi
vezi de treburile tale, cãci nu erau puþine.
Tu erai plugar, cioban, vânãtor, viticultor,
pomicultor, grãdinar, mãcelar, dulgher,
tâmplar, sculptor, dãogar, rotar, cizmar,
fierar, lãutar, cântãreþ, poet, pictor,  dansator,
povestitor, artist de teatru ºi multe-multe
altele. Parcã Dumnezeu vãrsase în sufletul
tãu din toate câte o picãturã ºi-þi dãduse
vrednicia albinei ºi a furnicii, ca sã le poþi
duce pe toate cu bine la capãt. Parcã ºi El
se bucura sã treacã din când în când prin
satele noastre, sã se opreascã la câte o casã
ºi sã stea pe prispa împodobitã cu flori la
taifas cu gospodarii...

Tu priveai cerul, luna ºi stelele, vedeai
dincotro bat vânturile ºi ºtiai ce vreme este
peste noapte, a doua zi. Observai animalele
ºi obiceiurile lor, puneai cepele la Anul Nou
ºi aflai cum este iarna, cum va fi anul, cu
fiecare lunã a lui ºi ce plante trebuie sã
cultivi. Te-ar fi invidiat meteorologii de  azi,
cã le-ai fi fãcut concurenþã. Tu ºtiai fiecare
buruianã ºi puterea ei vindecãtoare ºi tratai
rãnile ºi bolile, vindecai trupul ºi sufletul
cu preparatele tale. Erai medic fãrã sã ºtii,
fãrã sã te rãsplãteascã cineva pentru asta.

Erai mãreþ pe câmpul de luptã, când
luptai ca leul ºi doborai duºmanii care
veniserã sã-þi cotropeascã þara, bucãþica
ta de pãmânt, sã-þi incendieze casa, sã-þi
profaneze altarul, mormintele celor dragi,
copiii ºi nevasta. Mureai fericit cã þi-ai
fãcut datoria faþã de cei prezenþi ºi viitori,
faþã de lume ºi faþã de Dumnezeu.

Câte mai sunt din toate astea?
Câte nu s-ar putea spune despre tine,

Mãria Ta! Dar eu mã întreb, totuºi: tu chiar
mai exiºti?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Anunþ
SC EXPLOTRANS MIN SRL, cu sediul în sat Broºteni,
comuna Broºteni, nr. 1, construcþia C1-Atelier, judeþul
Mehedinþi, solicitã autorizaþie de mediu pentru activitatea -
EXTRACÞIA CÃRBUNELUI INFERIOR- COD CAEN 0520 -
în punctul de lucru Zegujani VEST, judeþul Mehedinþi.
Sugestii ºi reclamaþii se primesc la AGENÞIA PENTRU
PROTECÞIA MEDIULUI MEHEDINÞI, str. Bãile Romane, nr. 3,
tel.: 0252.320396, pe toatã perioada derulãrii procedurii de
obþinere a autorizaþiei de mediu.
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Ion DUMITRU: Societatea de Culturã Româno-Germanã „Apoziþia“ e.V. München, la 50 de ani(3)
- 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

Ulterior, în afara întrunirilor de la Haus der
Begegnung, s-a încercat ºi þinerea a câtorva întruniri
acasã, la câþiva dintre participanþi, la George
Ciorãnescu, Andrei Dângã, una consacrtã memoriei
lui Cornel Chiriac la Gherlinde Schuster, ºi ultima la
Dionisie Ghermani ºi, în mod excepþional, întrunirile
de Duminicã, 21 noiembrie 1976 ºi de Vineri, 10
decembrie 1976 la Centrul Românesc al Misiunii
Române Unite din Kreitmeierstr, 24 München, ctitorie
a Msgr. Vasile ZÃPÂRÞAN, dispãrut dintre noi într-
un tragic accident la 5 august 1976.

A urmat redactarea în aceleaºi condiþii a
urmãtorului nr. 4, care trebuia sã aparã în 1976, dar
pe care, din cauza insistenþelor lui G.C., care nu
reuºise sã-ºi finiseze unele colaborãri, a trebuit s-o
amân, spre supãrarea abonaþilor, pânã în anul
urmãtor, când am imprimat acasã -în condiþii
execrabile- datoritã unei livrãri greºite de hârtie, care
nu era offset, ºi din care am consumat cu
încãpãþânare de peste trei ori cantitatea necesarã,
neºtiind care e motivul nereuºitelor mele,APOZIÞIA
nr. 4-5/ 1976-77, München; Copyright by „Apoziþia“
Verlag Jon Dumitru München, având ca impresso:
Unabhängige Zeitschrieft für rumänische Kultur des
literarischkünstlerischen Kreises „Apozitia”
(Apposition), München. Gesamtherstellung und für
den Inhalt verantwortlich: Jon DUMITRU, Verlag für
Fachliteratur, wisenschaftliche Bücher, literarische
Werke, 8000 München 40, Siegfriedstr.3, B.R.D.; ºi
în pagina finalã cu notele: Execuþia vinietelor: ªtefan
Munteanu; Coperta: MAIER, MUNTEANU,
TEODORESCU; Portretele Brâncuºi ºi Ibrãileanu:
Radu MAIER; Lector ºi corector: G.C.;

Culegerea textelor, machetã ºi imprimat: I.D.:
Imprimarea copertei ºi legatul: Print KG, München;
ºi pe verso: „APOZIÞIA“, revistã independentã de
culturã românascã. Apare sub îngrijirea Cenaclului
literar-artistic „Apoziþia“. Redactor ºi editor: Jon
DUMITRU, 8000 München 40, Siegfriedstr.3; (în
354 de pagini plus o partiturã muzicalã a
componistului Horaþiu Rãdulescu, 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, ºi sporindu-mi din nou pagubele).

Între altele, Miercuri, 7 martie 1979, s-a organizat
la Haus der Begegnung, cu concursul unora
frecventatori ai „Apoziþiei” ºi a câtorva germani
proveniþi din România o searã de literaturã ºi artã
sub genericul „Moderne Literatur und Kunst aus
Rumänien”: Hans Bergel; Übersetzungen aus der
zeitgenössischen rumänischen Lyrik; Gedichte von:
Hans Diplich, Ion Pillat, Nichifor Crainic;
Kunstausstellung: Einführende Worte: Anneli Ute
Gabanyi; Gemälde und Zeichnungen von: Valentin
Anesia (Valane), Alfred Grieb, Edith Gross-Orescu,
Livia Piso, Radu Maier, Helmut Stürmer, Katharina
Zipser; Übersetzungen aus M. Eminescu von

Mathilde Richter (Clooss); M. Eminescu. Gedichte
in rum. Sprache vorgetragen von Armand Gurian;
Lucian Blaga von Hans Bergel; Übersetzungen aus
Lucian Blaga (Gedichte in deutsche Sprache) Hans
Diplich; Lucian Blaga. Gedichte in rumänischer
Sprache vorgetragen von Armand Gurian; Eugen
Ionescu: Prosa: Wie man ein hartes Ei zubereitet,
aus dem Französischen übersetzt von Lore Kornell
u. vorgetragen von Anna Lange.

Aceastã manifestare ºi alte câteva de mai înainte, sau
care i-au urmat, au constituit ºi reanimarea ideii îndelung
abandonate, ca cenaclul sã devinã, pe cât posibil, ºi
unul germano-român, alãturându-i-se succesiv, diverºi
intelectuali, autori, memorialiºti, artiºti ºi frecventatori
germani, proveniþi din România, precum Pastorul Harald
Siegmund, Johann Urwich, Friedrich Klooss, º.a. care
i-au sporit ºi îmbogãþit prestigiul.

Începând sã alcãtuiesc numãrul 6 al revistei, care
trebia sã aparã în 1978, deoarece din nou G.C., care
plusa succesiv numãrul manuscriselor proprii ºi la
altor apropiaþi ºi cunoºtinþe, primite mai târziu, ºi
rugându-mã sã tot amân apariþia revistei, ceea ce
mã punea din nou în încurcãturi cu abonaþii, ºi având
în lucru ºi alte proiecte ale editurii, dupã ce în
primãvara lui 1979 am reuºit sã-l redactez în
întregime, ºi trebuia sã încep imprimarea, dar cum
nu dispuneam de banii necesari, m-am rãsgândit,
decizând sã n-o mai execut singur, ºi dorind sã aflu
cât dureazã ºi costã tiparul executat la o tipografie
normalã etc., (singura tipografie care edita cãrþi în
limba românã fiind Druck und Verlag Dr. Peter Belej)
într-o proximã întrunire a cenaclului le-am comunicat
celor cu bani din cenaclu, cã vor trebui sã-ºi plãteascã
singuri proporþia consturilor de execuþie raportatã
la numãrul de pagini ale fiecãruia, eu urmând sã
suport procentual doar costurile textelor personale,
ori ale terþilor incluºi de mine. Declarându-se de
acord, cei vizaþi, l-au rugat pe Andrei Dângã, sã
deschidã un cont la bancã, în care cei în cauzã sã
verse avansuri pentru alcãtuirea fondului necesar.
Ulterior eu m-am prezentat cu APOZIÞIA nr. 6-7 la
Dr. Peter Belej, culeasã provizoriu la maºina IBM
Executiv, pentru care ulterior acesta mi-a calculat
devizul aproximativ, pe care l-am comunicat într-o
altã ºedinþã a cenaclului.

Vineri, 18 mai 1979, la Haus der Begegnung,
aniversarea„Apoziþia“ la 10 ani,cu o alocuþiune rostitã
de Ciorãnescu, în cadrul cãreia a apãrut pentru prima
datã, invitat de acesta - ºi Pavel CHIHAIA, care,
ulterior,din 1980, a rãmas alãturi de noi, pânã în zilele
trecute când ne-a pãrãsit, fiind una dintre prezenþele
cele mai active ºi de valoare, care, cu operele sale,
alãturi de fraþii Ciorãnescu, Anneli Ute Gabanyi,
Dionisie Ghermani, Nicolae Stroescu, Jacob Popper,
Ion Negoiþescu, Radu Maier, Mircea Carp, Vasile
Iliescu, Gelu Ionescu, Vlad Georgescu, Hans Bergel,
Adolf Armbruster, ªerban Orescu, Emil Hurezeanu,
etc., au fost stâlpi ºi nervii de bazã în discuþiile ºi
controversele din cenaclu ºi în manifestãrile acestuia.

Revenind la soarta APOZIÞIEI nr. 6-7, din nefericire,
dupã deschiderea contului de Andrei Dângã,
strângerea unei pãrþi din banii necesari a durat an de
an, pânã în toamna lui 1980, deºi în 1979 i-am avansat
personal tipografului circa o treime din deviz, pentru
care, la rândul sãu, cu alte întârzieri, promisiuni ºi iar
întârzieri cauzate de propriile sale comenzi, mi-a
executat, în fine Satzul, oferindu-mi-l pentru a-l corecta
ºi a-l da fiecãrui autor pentru o ultimã verificare, ºi
aºteptând plata celei de a doua treimi din deviz, ca sã
înceapã imprimarea, proces care a produs iarãºi
întârzieri, ºi, în sfârºit, când s-a considerat cã în cont
s-a strâns aproape suma necesarã, s-a plãtit ºi a doua
ratã. Tiparul a fost gata doar în martie 1981, tipãrindu-
se 400 de exemplare, nebroºate, pentru cã tipografia
nu executa ºi aºa ceva, trebuind sã le duc la o legãtorie
cu care lucram, unde au fost fãlþuite ºi legate, operaþie
plãtitã separat, ºi care a durat pânã în aprilie 1981, cu
peste 3 ani întârziere faþã de normal, parte fiind
distribuitã autorilor care au contribuit la fond ºi 100
gratuitãþi pentru biblioteci ºi diverse publicaþii
expediate de mine, iar restul pentru clienþi ºi abonaþi
în contul propriei contribuþii ºi complicaþiile implicate.

Se înþelege cã acest volum, tipãrit excelent, a avut
darul sã refacã buna reclamã a revistei ºi sã
domoleascã lunga aºteptare a abonaþilor.

APOZIÞIA nr. 6-7/München 1980-81, Copyright
by „Apoziþia“ München, ISSN 0173-8216, având ca
impresso: Unabhängige Zeitschrieft für rumänische
Kultur des literarisch-künstlerischen Kreises „Apozitia”
(Apposition), München. Gesamtherstellung und für
den Inhalt verantwortlich: Jon DUMITRU, Verlag für
Fachliteratur, wisenschaftliche Bücher, literarische
Werke, 8000 München 40, Siegfriedstr.3, B.R.D.; ºi
în pagina finalã cu notele: „APOZIÞIA“, revistã
independentã de culturã româneascã. Apare sub
îngrijirea Cenaclului literar-artistic „Apoziþia“.
Redactori: George Ciorãnescu (trecut de mine din
oficiu dar fãrã muncã de redactare) ºi Jon Dumitru;
Editor: Jon DUMITRU, 8000 München 40,
Siegfriedstr.3; Lector: Aurelia Leicand.

Între timp, începând din 1980, Ion Dumitru
contractând împrumuturi de la Deutsche Bank, ºi-a
instalat editura ºi tipografia într-un spaþiu adecuat în
Kaiserstr. 65, München, achiziþionând un Composer
care cu capetele de scris cu diverse caractere, inclusiv
româneºti, a costat în total peste cca. 33.000 DM, o
maºinã de imprimat Gestetner de mare randament,
reprokamerã, maºinã de tãiat hârtie etc., care au costat
peste DM 30.000 în rate, contractând în plus service-
uri pentru maºini ºi composer, ºi angajând douã
persoane pentru lucru, trimise mai întâi la instructaj
pentru douã sãptãmâni (Ioan BODIU pentru tipogrfie
ºi Doina TÃUTU, pentru lucru la Composer, ºi alte
ajutoare flotante), a început editarea în stil mare a
diferitelor colecþii ale editurii sale ºi diverse volume
precum ºi intensa lansare prin poºtã de reclame ºi
testãri ale diverºilor eventuali clienþi, cu unele dintre
volume.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Schimbãri de anvergurã în plan profesional.
Cu toate cã relaþiile colegiale ºi în mod special cele
cu ºefii par dificile, îþi sunt recunoscute meritele ºi
eforturile depuse în câmpul muncii. Astfel, este
posibil sã primeºti sarcini de lucru noi, o funcþie de
conducere sau un premiu valoros. Evitã sã te laºi dus
de valul ovaþiilor de moment! Prietenii îþi sunt alãturi
prin discuþii interesante, sfaturi utile ºi acþiuni
recreative comune. Chiar dacã unele informaþii sau
îndemnuri îþi displac, este bine mãcar sã le reþii. Cu
siguranþã la un moment dat vei folosi cu brio ceea ce
afli în aceastã sãptãmânã. Rezervã momente de
odihnã, pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã. Vise ºi
viziuni premonitorii de mare clasã!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti animat de gânduri mãreþe. Filozofia ta de
viaþã se aflã într-un amplu proces de reconfigurare,
astfel cã îþi poate pãrea dificil sã discuþi cu alþii despre
noile tale idelaurile sau despre planurile personale ºi
profesionale de viitor. Prudenþã ºi discernãmânt! Este
posibil sã te laºi dus de valuri noi care aparent sunt
benefice, dar care ascund informaþii inutile sau false.
În segmentul profesional se încheie o etapã în preajma
datei de 15 august. Mai ales relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile se vor reconfigura definitiv. Discuþii
importante, îndatoriri profesionale noi sau retragerea
altora vechi, fiind posibil chiar sã-þi schimbi domeniul
de activitate. Se vor relua chestiuni vechi, fie cã este
vorba despre revizuirea unor activitãþi profesionale, fie
cã trebuie rediscutat programul de lucru. Prieteni ºi
susþinãtori importanþi pe termen lung.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Câºtiguri de la ºi prin alþii. Þi se deschid
variante noi de a-þi mãri veniturile din colaborãri, dar
ºi moºtenirile ºi partajele pot intra în discuþie.
Fereºte-te de speculaþii ºi de a te lãsa influenþat de
alþii! Existã personaje în preajma ta care doresc în
secret sã profite de pe urma muncii ºi a agoniselilor
tale materiale ºi financiare. Din 15 ale lunii sunt
posibile cãlãtorii pe distanþe lungi sau în strãinãtate.
Recomandabil este sã fii prudent, întrucât mentalul
este distorsionat ºi foarte uºor se pot isca neplãceri.
Ar fi bine sã te gândeºti ºi la reluarea unor secvenþe
de învãþare, prin abordarea unor cursuri sau mãcar
planuri în acest sens. Posibil sã-þi dezvolþi cariera
profesionalã ºi de a stabili relaþii noi cu ºefi. Totuºi,
discordia este mascatã bine cu intenþii bune.  

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este clar cã relaþiile parteneriale se modificã, fie cã
vrei, fie cã nu. Finaluri ºi începuturi, unele cu cântec.
Vino în întâmpinarea schimbãrilor ce au loc în preajma
ta ºi bucurã-te de toate experienþele pe care þi le oferã
Universul. Chiar dacã eºti reticent sau înþelegi prea puþin
din ceea ce se petrece în jurul tãu ai încredere cã totul se
desfãºoarã spre binele tãu suprem. Apar noutãþi financiare
în sensul cã, fie primeºti o sumã de bani restantã, fie se
deschid oportunitãþi de câºtig de la ºi prin alþii. Sunt
posibile ºi cheltuieli pe taxe, facturi, servicii dar ºi
informaþii referitoare la moºteniri ºi partaje. Prudenþã
mai ales la acte, la relaþiile cu instituþiile financiare ºi la
datorii. Filozofii de viaþã noi, discuþii interesante cu
oameni erudiþi, cãlãtorii de tot felul. Mentalul este
rãscolit, astfel cã evitã luarea deciziilor.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Multe ºi mãrunte se petrec la locul de muncã,
dar ºi în rutina cotidianã personalã. Sunt ºanse de a-
þi gãsi un nou job sau la cel actual sã se modifice
condiþiile de muncã, relaþiile colegiale ºi salarizarea
aferentã. Pe de altã parte, sãnãtatea este vulnerabilã
ºi bine ar fi sã iei mãsurile corespunzãtoare. Partenerul
de viaþã ºi colaboratorii îþi solicitã ajutorul în chestiuni
comune, însã este vorba despre unele vechi, fie
nelãmurite pe deplin, fie rezolvate parþial. Evitã
discuþiile contradictorii, persoanele obositoare ºi
situaþiile incerte. Se contureazã variante noi de câºtig,
dar poate fi vorba despre moºteniri ºi partaje personale
sau profesionale. Cheltuieli majore cu alþii, relaþii
deosebite cu instituþiile financiare. Tot ce þine de bani
ºi bunuri este înconjurat de iluzii, deziluzii, de un fel
de mantie greu de înlãturat. Prudenþã maximã!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte privitoare la relaþiile
sentimentale. Controversele existente în acest segment
au rolul de a-þi remodela concepþiile legate de iubire ºi
implicaþiile ei. Persoana iubitã ºi copiii te apreciazã, îþi
sunt alãturi sincer, dar parcã tot eºti nemulþumit de ceva
nedefinit. Priveºte partea plinã a paharului vieþii tale ºi
detaºeazã-te de gândurile meschine. Chiar ai de ce sã te
bucuri de perioada asta a vieþii tale. Începând de Miercuri
se animã mult activitatea profesionalã, dar ºi cea de
rutinã de acasã. Planificã-þi atent treburile, pentru cã
oboseala ºi unele afecþiuni vechi îºi vor spune cuvântul.
Spre finalul sãptãmânii se va evidenþia, cu surle ºi
trâmbiþe, segmentul partenerial, atât în ceea ce priveºte
o relaþie matrimonialã, cât ºi relaþiile de colaborare din
câmpul muncii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Se contureazã schimbãri majore în segmentul
familial. Reparaþii de anvergurã, vânzãri ºi achiziþionãri
de bunuri patrimoniale, discuþii cu neamurile,
reorganizarea programului familial. Se recomandã
prudenþã în continuare la sursele de apã din spaþiul
locativ. Relaþiile sentimentale se vor reconfigura definitiv
începând cu 15 august. Sunt momente bune pentru
discuþii constructive împreunã cu persoana iubitã sau
copiii, pentru a lãmuri animozitãþi vechi, dar ºi pentru
a desfãºura acþiuni comune de genul hobby-urilor sau
rezolvãrii unor demersuri patrimoniale. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce multe treburi la serviciu ºi relaþii
colegiale tumultoase. Sãnãtatea este foarte vulnerabilã
pe segmentele sistemului digestiv ºi pe extremitãþile
picioarelor. Rãbdare ºi mãsurã în toate!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Schimbãri importante în relaþiile cu anturajul apropiat.
Este nevoie sã revizuieºti acest anturaj, analizând pe
îndelete persoanele care þi-au fost alãturi pânã acum. Este
vremea sã-þi îndrepþi atenþia ºi eforturile pentru a lega noi
prietenii. Cãlãtorii pe distanþe scurte, discuþii ºi întâlniri
cu multã lume, rezolvarea unor demersuri personale ºi
profesionale. Oricum, succesul este garantat în toate, dacã
te focusezi strict pe nevoile tale reale de acum. Multe ºi
mãrunte de fãcut acasã, alãturi de membrii familiei. Se
deschide o nouã etapã domesticã, în care vei fi nevoit sã
rezolvi treburi restante. Rãbdare, prudenþã, discernãmânt!
Foarte interesante sunt relaþiile sentimentale. La orizont
aºteaptã o nouã iubire, un copil, hobby-uri ºi distracþii
rafinate, însã aparenþele sunt foarte înºelãtoare.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Atenþia îþi va fi atrasã de faptul cã se întrezãresc
destul de clar noi variante de câºtig din munca proprie.
Sunt ºanse mari sã primeºti cadouri deosebite, favoruri
dinspre locul de muncã, dar ºi informaþii privitoare la
noile condiþii de muncã, ce vor atrage mai departe
creºteri salariale mulþumitoare. ªi totuºi vor reveni în
atenþie chestiuni profesionale vechi. Foarte animate
devin relaþiile cu anturajul apropiat începând cu 15
august. Discuþii, întâlniri deosebite, cãlãtorii pe
distanþe scurte ºi de scurtã duratã, dar suficiente din
toate punctele de vedere pentru a-þi rezolva diverse ºi
pentru a te recrea alãturi de cei dragi. Schimbãri de
anvergurã în plan domestic, discuþii revelatoare cu
neamurile, aflarea unor secrete de familie, vânzãri ºi
achiziþionãri de bunuri patrimoniale.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Þi se aºterne în cale o etapã cu totul deosebitã începând
cu aceastã sãptãmânã. Gândeºte-te la planuri personale
ºi profesionale mãreþe, viseazã în stil mare ºi ai încredere
cã toate þi se vor oferi la momentul potrivit. Strãluceºti în
mod deosebit, iar ceilalþi aproape cã privesc cu greu înspre
tine. Entuziasmul de care dai dovadã este fondat, însã
tempereazã-l. Unii te pot considera fals, iar alþii se pot
speria la propriu de tine ºi de cele spuse de tine. Apar ºi
noutãþi financiare, în sensul cã se vor închide unele
surse de venit din munca proprie ºi se face loc, discret,
pentru altele. Poate fi vorba ºi despre primirea unor
sume de bani restante sau despre înapoierea unor obiecte
împrumutate cuiva mai demult. Relaþii tumultoase cu
anturajul apropiat ºi cãlãtorii pe distanþe scurte.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Perioada analizatã te predispune la meditaþii
interioare, izolare ºi analizã profundã a relaþiilor ºi
situaþiilor în care eºti implicat. Sunt momente
excepþionale de a primi informaþii revelatoare pe cãi
neobiºnuite, deoarece intuiþia îþi este foarte accentuatã.
Fii prudent ºi discret în toate! Existã duºmãnii ascunse,
mascate cu intenþii bune. Ascultã-þi în permanenþã
vocea interioarã ºi urmãreºte-þi semnalele
organismului. Sãnãtatea sistemului circulator, a inimii
ºi a sistemului osos rãmâne în continuare vulnerabilã,
dar în parametrii cunoscuþi. Evitã eforturile, discuþiile
contradictorii ºi oamenii care te secãtuiesc de energie!
A doua parte a sãptãmânii îþi aduce veºti bune privitoare
la câºtigurile din munca proprie. Evitã cheltuielile ºi
vorbele dulci ale unor colegi sau ºefi care îþi promit
bani, bunuri sau cadouri. Nu este ceea ce pare!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Multã lume roieºte în preajma ta în primele zile ale
sãptãmânii. Se petrec schimbãri importante în anturajul
prietenilor, în sensul cã de unii te vei desprinde definitiv,
fãcându-se loc pentru alþii. Discuþii de anvergurã, proiecte
personale ºi profesionale la orizont, dar ºi desprinderi
de unii care nu-ºi mai au rostul în viaþa ta. Pe de altã
parte, rezervã momente pentru odihnã, pentru a sta de
vorbã cu tine însuþi ºi pentru a analiza profund tot ce te
înconjoarã. ªi tu te schimbi, ºi mediul în care trãieºti, ºi
oamenii din preajma ta. Þine pasul cu toate acestea ºi
mergi mai departe în viaþã pe cu totul alte fundamente.
Cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian, dar ºi
pentru îngrijirea sãnãtãþii. Posibile neplãceri legate
de afecþiuni vechi. Autor: AstroCafe.ro

15 - 21 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

În ciuda creºterii tensiunilor
pe plan internaþional, precum
rãzboiul comercial dintre Statele
Unite ºi China, sau a datelor locale
negative, deficitul comercial
majorându-se dupã primele ºase
luni ale acestui an cu 21% iar
preþurile au crescut în iulie pânã la
4,12%, de la 3,84% în iunie, leul a
avut un parcurs calm faþã de euro.
   Media euro a scãzut de la 4,7309
lei, la debutul perioadei, la 4,7265 lei,
iar la finalul ei a fost stabilitã la
4,7270, când transferurile s-au
realizat în culoarul 4,722 – 4,728 lei,
pentru ca la închidere cotaþia sã
atingã un minim de 4,718 lei.
   Intrãrile mai mari de valutã de la nivelul
caselor de schimb, în luna în care mulþi
români revin în þarã pentru a-ºi petrece
concediile, asigurã un parcurs mai lin
pentru leu. Însã, presiunile depreciative
pe termen mediu ºi lung nu vor dispare,
unul dintre motive fiind inflaþia. Ultima
prognozã a BNR pentru finalul acestui
an a fost menþinutã la 4,2%. Pentru
decembrie 2020 ea a fost majoratã de la
3,3 la 3,4%, în contextul în care preþurile
sunt împinse în sus de o cerere în exces.
   Rãzboiului valutar dintre marile bãnci
centrale, incertitudinile legate de
evoluþia economiei globale provocate
de conflictul comercial dintre SUA ºi
China, dar ºi situaþia încordatã din
Golful Persic, sunt tot atâtea motive
pentru investitori sã îºi îndrepte
plasamentele cãtre active considerate
drept sigure, precum uncia de aur,
francul elveþian sau yenul japonez.
   Uncia de aur a crescut pe pieþele
specializate la sfârºitul intervalului la
1.493 – 1.524 dolari, maxime ale
ultimilor ºase ani. Aceastã evoluþie a
fãcut ca preþul gramului de aur stabilit
de BNR sã înregistreze cinci recorduri
istorice consecutive, ultimul, de
207,4267 lei lei, fiind atins la sfârºitul

Un august liniºtit pentru leu
perioadei. Creºterea faþã de începutul
anului este de aproape 38 de lei.
   Cursul dolarului a avut un
parcurs descendent, de la 4,2308
la 4,2173 lei, la finalul perioadei,
când cotaþiile din piaþã s-au miºcat
în culoarul 4,21 – 4,226 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat în
culoarul 1,085 – 1,096 franci/
eurio, iar media ei s-a miºcat între
4,3214 ºi 4,3543 lei.
   Contractarea economiei britanice cu
0,2%, pentru prima datã de la finalul
lui 2012, a produs scãderea lirei
sterline la sfârºitul intervalului la 5,0921
lei, minim al ultimilor aproape doi ani.

La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, se situa la 3,09%,
iar cel la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, la
3,17%, minim al ultimelor 11 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 încheiat perioada la 3,23%, iar
cel la 12 luni la 3,30%.
   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%.
Chiar dacã Matteo Salvini, liderul
Ligiii, a aruncat în aer coaliþia aflatã
la putere în Italia, solicitând
organizarea de alegeri anticipate, euro
nu a pierdut foarte mult din câºtigurile
obþinute, la finalul perioadei fluctuând
între 1,1182 ºi 1,1222 dolari.
   Bitcoin a urcat pe platformele
specializate pânã la 12.300 dolari,
dar a încheiat perioada la 10.860 –
11.430 dolari dolari.
Analiza cuprinde perioada 7 – 13
august.  Radu Georgescu

Anunþ public  privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu

SC MILARIMAR SRL anunþã publicul interesat asupra  depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrãri de
explorare în perimetrul Valea lui Milcu, comuna Broºteni, judeþul
Mehedinþi”, propus a fi amplasat în comuna Broºteni, judeþul Mehedinþi.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3, de luni pânã joi
între orele 900-1400, vinerea între orele 900-1200.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

În perioada 09-11.08.2019
la Cluj Napoca s-a desfãºurat Cupa
Europeanã de Juniori I, U21,
masculin ºi feminin, la care au
participat 234 sportivi din 27 de þãri.
   România a avut cel mai mare numãr
de sportivi înscriºi (84 sportivi)
juniori, dar ºi cadeþi, care au avut o
reprezentare bunã la aceastã
competiþie obþinându-se 3 medalii de
aur, 7 medalii de bronz, iar în
clasamentul general România a
ocupat cea de a doua poziþie din totalul
celor 27 de naþiuni participante.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
avut înscriºi în competiþie 6 sportivi
care s-au clasat dupã cum urmeazã:

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

Cupa Europeanã de Juniori I,
U21, masculin ºi feminin

Loc III -COVACIU IASMINA -48 kg
Loc IX -VLADU ANA MARIA -48 kg
-ARGINT DIANA -52 kg
Loc XI -BORTOª ANDREEA -57 kg
Neclasaþi -TOPALÃ VLAD -81 kg
 -COPÃCEANU LIVIU -81 kg
(sportiv aflat în testãri la CSM
Drobeta)
   Competiþia nu a fost uºoarã, dar
a fost o bunã verificare pentru
cadeþii CSM Drobeta care se
pregãtesc pentru Campionatul
Mondial de cadeþi, ce va avea loc
în Kazakstan în luna septembrie.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin
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Repartizatã, surprinzãtor, în
seria a IV-a (Vest), FCU Craiova ºi-a
aflat, luni, adversarele ºi programul
competiþional aferent sezonului
2019-2020 din Liga a III-a, la finele

cãruia sperã sã nu mai rateze
promovarea. Clubul patronat de
Adrian Mititelu va avea deplasãri

Noul sezon al
Campionatului Naþional de Fotbal
rezervat juniorilor republicani (U19
ºi U17) a debutat la sfârºitul
sãptãmânii trecute. Repartizate în
seria a VII-a, cele douã echipe
severinene înscrise în competiþie au
jucat pe teren propriu, însã au avut
rezultate diametral opuse. Dacã CSS
Drobeta Turnu Severin a dispus, pe
Stadionul Termo, de ACS Viitorul

Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin va fi
sâmbãtã, cu începere de la ora 11:00,
gazda meciului CS Viitorul Pandurii
Târgu Jiu - CS Mioveni, contând
pentru etapa a III-a din Liga a II-a.
Runda trecutã, echipa susþinutã de
omul de afaceri gorjean Nicu Sarcinã
a fost învinsã cu 3-0 în deplasarea
de la Universitatea Cluj. La debutul
pe arena de la malul Dunãrii, echipa
gorjeanã a învins, pe 4 august,
Sportul Snagov, cu 2-1. În runda a
IV-a, din 24 august, ACS Viitorul
Pandurii va juca, pe terenul sintetic
de lângã noul stadion din Târgu Jiu,
cu CS Pandurii Lignitul, echipa
fanion a Gorjului.

ACS Energeticianul, club care
a ºocat vara aceasta prin schimbarea

FCU Craiova, în seria de Vest
lungi, urmând sã întâlneascã 5 echipe
din judeþul  Arad (ªoimii Lipova, CS
Naþional Sebiº, Gloria Lunca Teuz
Cermei, Criºul Chiºineu Criº ºi
Progresul Pecica), 4 din Timiº (ACS

Poli Timiºoara, ACS
Dumbrãviþa, Fortuna
Becicherecu Mic ºi CS
Ghiroda Giarnata Vii),
2 din Hunedoara (LPS
Cetate Deva ºi CS
Hunedoara), 2 din
Vâlcea (Flacãra
Horezu ºi Viitorul
Dãeºti), una din Gorj
(Gilortul Târgu
Cãrbuneºti) ºi una din
Dolj (CS Filiaºi).
Teoretic, seria pare
una mai accesibilã
pentru echipa din

Bãnie, antrenatã de Eugen Tricã.
Singurul impediment par a fi
distanþele mai lungi, faþã de cele din

campionatul trecut, când FCU
Craiova a evoluat în seria a III-a, pe
care a încheiat-o pe locul secund, la
19 puncte sub Turris Turnu Mãgurele.

În prima etapã a noului sezon,
programatã pe 23-24 august, FCU
Craiova va evolua, în deplasare, cu
ªoimii Lipova urmând ca pe 30 august
sã întâlneascã nou-promovata Gilortul
Târgu Cãrbuneºti, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin.
Turul se va încheia pe 30 noiembrie, iar
returul începe pe 7 martie 2020. În
partea a doua a campionatului, echipa
din Bãnie ºi-ar putea disputa partidele
de pe teren propriu pe noul stadion
Municipal, din Târgu Jiu.

Nou-promovatã, ACS
Tractorul Cetate, echipa Liga III-a cu
cei mai mulþi severineni în
componenþa lotului, va juca în seria
a III-a, alãturi de CSU II Craiova, CSM

Programul echipei craiovene din tur:
Etapa 1: CS ªoimii Lipova – FCU Craiova
Etapa 2: FCU Craiova - CS Gilortul Târgu Cãrbuneºti
Etapa 3: CS Filiaºi - FCU Craiova
Etapa 4: ACS Poli Timiºoara - FCU Craiova
Etapa 5: FCU Craiova - Flacãra Horezu
Etapa 6: CS Hunedoara - FCU Craiova
Etapa 7: FCU Craiova - Gloria Lunca Teuz Cermei
Etapa a 8-a: LPS Cetate Deva - FCU Craiova
Etapa 9: FCU Craiova - Criºul Chiºineu Criº
Etapa 10: Fortuna Becicherecu Mic - FCU Craiova
Etapa 11: FCU Craiova - Progresul Pecica
Etapa 12: ACS Dumbrãviþa - FCU Craiova
Etapa 13: FCU Craiova - CS Ghiroda Giarmata Vii
Etapa 14: Viitorul Dãeºti - FCU Craiova
Etapa 15: FCU Craiova - Naþional Sebiº

Slatina, Vediþa Coloneºti, Unirea
Bascov, CSM Alexandria, Sporting
Roºiorii de Vede, Flacãra Moreni,
Astra II Ploieºti, FC Pucioasa, CS
Blejoi, FC Voluntari II, CS Baloteºti,
Progresul Spartac Bucureºti, Steagul
Roºu Braºov ºi Cetate Râºnov.
Antrenatã de Dorian Vasilicã, ACS
Tractorul îºi va disputa primele
meciurile de pe teren propriu la
Calafat, urmând sã revinã la Cetate
în momentul în care terenul de joc ºi
vestiarele, intrate în reabilitare, vor
corespunde cerinþelor Ligii a III-a. În
prima etapã, Tractorul va juca, în
deplasare, la Vediþa Coloneºti,
urmând ca pe 30 august sã
primeascã vizita echipei CSM Slatina,
una dintre pretendentele la
promovare. CSM Alexandria ºi CSU
II Craiova ºi-au propus deasemenea
accederea în eºalonul secund.

Liga a II-a continuã pe “Municipalul” severinean

denumirii în ACS Viitorul Pandurii
Târgu Jiu, a jucat sezonul trecut
meciurile de pe teren propriu la
Petroºani. La începutul acestei luni
s-a mutat pe Municipalul severinean,
urmând sã joace, la fel ca CS Pandurii
Lignitul, pe noul stadion din Târgu
Jiu în momentul în care acesta va fi
dat în folosinþã. Pânã la inaugurarea
arenei de 12.500 de locuri, la malul
Dunãrii vor mai poposi Daco-Getica
Bucureºti (31 august), Concordia
Chiajna (14 septembrie) sau ASU
Politehnica Timiºoara (28
septembrie). Nu e exclus ca ºi
partidele cu Farul Constanþa (12
octombrie), FC Argeº (16 octombrie)
sau Metaloglobus Bucureºti (26
octombrie) o sã aibã loc tot la Drobeta
Turnu Severin.

Debut cu dreptul doar pentru CSS

Pandurii Târgu Jiu, cu 8-1 la juniori
U17 ºi cu 4-3 la juniori U19, ACS
Luceafãrul Drobeta a fost învinsã, pe
Stadionul Severnav, cu 4-1 de CS
Pandurii Lignitul Târgu Jiu la U19,
iar meciul de la U17 s-a încheiat la
egalitate, scor 2-2. Sâmbãtã,
începând cu orele 16:00, cele douã
echipe severinene se vor duela, cu
ambele grupe, pe terenul din cartierul
Schela Cladovei. M. O.  M. O.
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Mã fraþilor, mã
mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, e cãldurã mare de sã
topirã toate minciunelele, toate
gogoºile aleºilor noºtri. Bine, ei o
þin tot pe a lor, nu sã lasã cu una
cu douã, cã asta le e meseria.
Acuma ieºirã deja în campanie
unii, zisã al lu’ Zbanghiu cã era
nea Virgil transpirat tot di la atâta
uitat dupã oameni sã strângã
semnãturi pentru candidatul la
preºedinþie. Bine, pãnã la urmã sã
lãsã, cã plecasãrã televiziunile ºi
nu mai avea cine sã arate
demonstraþia. Aºa cã din toamnã
o sã urmeze iar o perioadã de
agitaþie, cã trebe sã sã adune vot
cu vot pãnã la rezultatu’ final. Unde
mai pui cã pi la PSD o sã sã lase
cu sancþiuni, dacã nu sã realizeazã
þintele stabilite.
   Mã nepoate, sã rezolvã

 nea Mãrin

Sucã ºi debutul campaniei pentru prezidenþiale, descinderea lu’
nea Duicu ºi revãrsarea ploilor peste gospodãriile din Deveselu

problema cu parcãrile din centru,
în sensu cã nici nu sã mai
parcheazã, ca sã nu sã plãteascã,
iarã parcometrele sau
parcomatele, cã nu sã ºtie cum le
mai zîce, sã plictisesc în soare de
stricate ce sînt sau de nefolosire.

Rar sã mai opreºte câte unu, sã uitã
lung ºi merge mai departe.
Problema e cã pe strãzile alelalte
sã înghesuie toþi, de sunt unii
nemulþumiþi cã nu sã mai poate
circula lejer, ca înainte, unde mai
pui cã nici maºinile din curte nu
ºi le mai pot scoate alþii.
   Ce mai, cum spuneam la început,
sã înfierbântã politica
mehedinþeanã. Pãi, veni
Marghioala lu’ Fleaºcã la Veta, sã
o informeze cã sã întâlni cu nea
Duicu, nea Adi Ioan care ieste ºef
la Pro România pe Mehedinþi, dupã
ce îl  dete la o parte pe nea
Stroescu... Da, Marghioala, care
pândeºte Primãria Severinului cu
Fleaºcã al iei, îl vãzu pe refreºatu
nea Duicu intrând val-vârtej în
primãrie. Surpriza fu când vãzu cã
Adi iera aºteptat chiar de primar, de
nea Screciu, care-l invitã în birou
‘mnealui. Ce or fi discutat vã
spunem cel mai probabel data
viitoare, dupã ce primim
informaþiile, pe sursã. Care o fi mai

pro ºi care mai contra, rãmâne de
vãzut.
   Mã fraþilor, mai nou, locuitorii
satului Scãpãu,  comuna Deveselu,
pot sã sã îmbãieze în curte ca într-
o postavã. Asta dupã asfaltarea a
19 kilometri de drum, pe mulþi bani
europeni, care le-a bãgat apa de
ploaie direct în curte. Mã fraþilor,
de ce or fi dispãrut picherii care
aveau grijã ca apa sã curgã pe
drumu’ ei, adicã întreþinea
ºanþurile, podeþele ºi nu pe
milioane de euro ...!? Da sã pare
cã la fel s-a întâmplat ºi în alte
localitãþi ale judeþului, apa fiind
bãgatã pur ºi simplu în curþile
oamenilor. ªi oamenii aveau apã
în fântâni, adicã nu duceau lipsã,
doar de o canalizare bunã ºi de
asfalt aveau nevoie.
   Da aþi auzit ultima veste în
materie de circulaþie pe drumurile
publice? Cicã a condus unu
autoturismul cu o concentraþie
bahicã de zero ºi ceva. Acu, vorba
lu’ Sucã, nu am prea înþeles dacã
ºoferul sau autoturismul erau sub
influenþa bãuturii?
   Bine, între timp sã fãcu razie la
fetiþele de pe centurã, sã strânsãrã
toate la un loc pentru a enºpea
oarã, sã mai deterã neºte amenzi
care oricum rãmân neplãtite ºi
viaþa merge mai departe. La fel ºi
cu aceleaºi metehne. ªi vara trece,
trece ºi anu, o sã avem alegeri în
noiembrie ºi lucrurile vor merge
mai departe. La fel. Da cãldurã vor
avea severinenii?
   Da sã rãmâneþi optimiºti ºi sã
fiþi iubiþi, mãcar ºi pãnã data
viitoare!


