
N`scut [n Vâlcea, la Dr`-
g`]ani, guvernatorul Mugur
Is`rescu este nominalizat pen-
tru a doua oar` [n numai o
s`pt`mân` ca participant la un
eveniment cultural [n jude\.
Este foarte probabil ca, joi,
acesta s` fie prezent la Cente-
narul Constantin Is`rescu, or-
ganizat de Arhiepiscopia Râm-
nicului. Evenimentul va [nce-
pe la orele 16.00 ]i este reali-
zat de Arhiepiscopia Râmni-
cului, Forumul Cultural al
Râmnicului ]i Asocia\ia Seni-
orilor din Educa\ie. Practic,

va avea loc lansarea celei de-a
treia edi\ii a volumului „Jur-
nal de front - 518 zile ]i nop\i
[n linia [ntâi”. Chiar zilele tre-
cute, când Constantin Is`res-
cu ar fi [mplinit 100 de ani,
acesta a fost omagiat la Dr`-
g`]ani. Astfel, ]coala de jan-
darmi „Grigore Alexandru
Ghica” din Dr`g`]ani are un
poligon de tragere modern, ce
poart` numele colonelului [n
rezerv` Constantin Is`rescu,
tat`l guvernatorului BNR.
Trebuie spus c` la evenimen-
tul de vineri, la care a fost pre-
zent chiar Mugur Is`rescu, a
fost dezvelit` ]i o plac` me-
morial`. Vor participa oameni
de cultur` ]i cadre didactice

din Râmnic ]i Dr`g`]ani, re-
prezentan\i ai Ministerului A-
p`r`rii Na\ionale, ai Garni-
zoanei Vâlcea ]i ai ]colii de
jandarmi „Grigore Alexandru
Ghica”. 

La vârsta de 90 de ani, [n
anul 2003, colonelul [n rez-
erv` Constantin Is`rescu a
publicat volumul „Jurnal de
front - 518 zile ]i nop\i [n linia
[ntâi”. Acest jurnal inedit re-
lev` toate momentele grele
prin care autorul a trecut [n
cel de-al doilea R`zboi Mon-
dial. Trebuie spus c` prima e-
di\ia a acestui volum a ap`rut,
acum 10 ani, la Editura „An-
tim Ivireanul”.

De la Biroul de Pres` al Inspectoratului
Scolar Jude\ean Vâlcea tocmai am aflat
c`, Ioan Lauren\iu Ploscaru, elev [n
clasa a IX-a la C.N. „Alexandru
Lahovari”, va reprezenta România atât
la Olimpiada Balcanic` pentru Juniori,
cât ]i la Olimpiada Interna\ional`
Pluridisciplinar` „Tuyamaada” pentru
seniori.
Ionu\ este singurul elev din clasa a IX-a
care s-a afirmat la barajele pentru
alc`tuirea echipei de seniori ce ne va

reprezenta la Olimpiada Interna\ional` din Columbia. 
Felicit`ri, atât lui Ionu\ Ploscaru, cât ]i profesorului care [l preg`te]te, Constantin Drugan.

K. R.

Eminentul de la ,,Lahovari” Ionu\ Ploscaru 
va reprezenta Vâlcea la dou` olimpiade interna\ionale

Mar\i diminea\`, la
sediul Prim`riei mu-
nicipiului, conduce-
rea municipalit`\ii ]i
a SC ETA SA, a avut
o nou` întâlnire cu
reprezentan\i ai sala-
ria\ilor de la societa-
tea responsabil` cu
transportul în comun

în Râmnic, afla\i pentru a doua zi în grev`. Ulterior, ace]tia au
[ncetat greva.

Miercuri, 
12 iunie 
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Mugur Is`rescu ar putea fi prezent
la Centenarul Constantin Is`rescu,

la Arhiepiscopia Râmnicului

Joi, 13 iunie 2013, [ncepând
cu ora 12.00, la Cimitirul
Eroilor din Râmnicu Vâlcea
va avea loc o ceremonie mili-
tar` ]i religioas` organizat` cu
prilejul  Zilei Eroilor.
La activitate sunt invita\i s`
participe, al`turi de militarii
din garnizoan`, reprezentan\i
ai administra\iei publice loca-
le, ai organiza\iilor sociale ]i
culturale din Râmnicu Vâl-
cea, veterani de r`zboi, cadre
militare [n rezerv` ]i [n retra-
gere. Ceremonia este organi-
zat` an de an la Cimitirul Ero-
ilor, situat [n incinta Cimi-
tirului Cet`\uia, iar, Ziua Ero-

ilor cade [ntotdeauna [n aceea]i zi cu In`l\area Domnului, care
este rânduit` de Biserica ordodox` la 40 de zile dup` Inviere.
Informa\ia ne-a fost oferit` de mr. Sorin Pancu, de la
Garnizoana Vâlcea, responsabil de rela\ii cu presa. 

Kandy Reisenauer

Ceremonie militar` 
]i religioas`, de Ziua Eroilor
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Salaria\ii ETA
]i-au reluat activitatea

Angajeaz` [n regim full time sau part time 
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