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1020 care „mai vorbesc” după moarte!
Înainte de toate  precizări importante: 
– Ordinul „pentru România Mare, vă ordon, trece�i Prutul” a fost dat

telefonic de Ion Antonescu de la un capăt al peronului gării din Zorleni, la
celălalt mișcânduse neliniștit regele Mihai I. Excludem presupunerile.

– Informa�iile noastre sunt din surse directe: sergentul Marin Vasile, mi
traliorul cu benzile cu cartușe pe piept, mitraliera în mână, baioneta la șold,
care a trecut primul Prutul pentru a se crea acel cap de pod necesar pentru
mișcarea trupelor, și, sergentul Vasile Cernat, șofer și comandant de pluton în
Armata a IVa, autorul salvării celor 61 de români din încercuirea de la Cotu
Donului. Ambii cu câte 3 decora�ii pentru eroism.

– Documentarea la fa�a locului, cu rezultate nesigure, totuși, după 77 de
ani de la for�area Prutului, am considerato ca altă sursă directă.

– Simpozionul Na�ional „EROISM ȘI JERTFĂ PENTRU �ARĂ”, de
după inaugurarea Parcului istoric de la Fălciu – Bogdănești, din 23 iunie 2018,
Fălciu, la Centrul Cultural, cu participarea unor for�e intelectuale de calibru
din România și Republica Moldova a întregit creativitate, sim�ământ patriotic,
realitate percepută ca un moment unic din Istoria României.

– Urmări�i o „istorie afectivă” cu valorificarea amintirilor.

… Priveau înfricoșa�i barajul de artilerie de dinaintea oricărui atac
asupra căruia fuseseră avertiza�i de câteva zile ca să nu se înspăimânte prea
tare. Fuseseră binecuvânta�i de preotul companiei care ia deslegat de păcate și
ia îndemnat să meargă cu Dumnezeu înainte. Primiseră ordin să doarmă
îmbrăca�i, în tranșeele săpate cu două ore înainte, să nu facă nici un zgomot, să
nu vorbească. Totuși, între ei mai șușoteau, mai ales să se încurajeze unul pe
altul. În sufletul fiecăruia abia mai pâlpâia nădejdea că vor scăpa de sub focul
inamicului, foarte probabil și violent. Plutonul de mitraliori avea între 6 și 11
solda�i, în func�ie de pierderile care se anticipau, fiecare trebuind să ia locul
celui de la mitralieră, comandan�ii știind căi trimit la moarte. Cu inima strânsă,
unii dârdâind de frică sau clăn�ănind din din�i, își transmiteau încurajări 
neexprimate, păstrânduși locul în forma�ie. Psihic erau forma�i să primească
moartea pe care, de fapt, o vedeau cu ochii: perdeaua de foc, fum și explozii de
pe malul dinspre Răsărit al Prutului, bubuitul care nu mai contenea 
târânduse din spatele solda�ilor dinspre Copăceana, de unde trăgeau tunurile
românești, și se prăvălea asupra satelor de peste apă care tot românești erau, li
se spusese, dar care erau în�esate de bolșevici. Era lumină ca ziua, o lumină
roșietică, bolnăvicioasă, purtătoare de moarte și pentru ai noștri, dintre care
mul�i nor mai apuca să vadă lumina zilei, dar groaza pornea de la miile de 
explozii, doar la câ�iva km, focul nimicitor al artileriei române care trebuia să
distrugă până și tranșeele rușilor,  cm. cu cm., care păreau a izvorî din largul
stepei calmuce sau din Caucaz, și care nu se mișcau deloc, după cum raportau
ofi�erii care priveau cu binoclurile. Tot orizontul era roșuroșu.

(Continuare în pagina 2)
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Purtătorul de afet al mitralierei cărate pe umeri de Vasile Marin era
unul Vasile Cogean dintrun sat apropiat de Bogdăneștii năpădit de armată,
părăsit de locuitorii evacua�i pe Valea Elanului, la Vutcani, Roșiești. Cogean
era din Rânzești și avea sarcina săi conducă prin orice loc mai ferit, dacă se
mai putea descoperi așa ceva. Cei 11 din plutonul lui Vasile Marin, cu el în
frunte, au trecut apa Prutului imediat ce au auzit ordinul generalului, al
conducătorului Ion Antonescu: „pentru România Mare, vă ordon, trece�i
Prutul!”. Proteja�i de malul ceva mai înalt și ușor umbrit fa�ă de lumina
necontenită a exploziilor, acolo, na căzut niciunul. Dar la câ�iva metri, pe
platou, au înfruntat urgia: gloan�ele șuierau pe la urechi, unele au lovit căștile
sau cu un sunet indescriptibil au pătruns în corpurile vii, avântate în
deplasare, niște �iuieli metalice rezultând când erau lovite armele sau căștile.
Vasile Marin era primul, înso�it de încărcătorul ochitor care derula banda cu
cartușe, deplasarea făcânduse trăgând continuu.

– Văleu, ma împușcat, a strigat cam al patrulea, în timp ce al�i doi au
căzut secera�i fără a scoate un cuvânt. În vacarmul dimprejur mai mult se
ghicea ce voia să spună celălalt, lan�ul de trăgători trebuind să asigure puterea
de foc. A căzut încă unul, și încă unul, tot fără a scoate vreun sunet.

– Culcat,  culcat… culcat!
Vasile realiza că și din restul companiei cădeau, cu urlete și vaiete,

blesteme și rugi laolaltă, că parcă la comandă to�i sau oprit pe loc, dar focul
puștilor și mitralierelor a continuat. Că cele vreo 200 de metri de la malul apei
păreau o imensitate, că nenorocirea zgomotoasă a căzut pe capul oamenilor.
Incredibil de repede șiau săpat tranșee, dar tot repede au constatat că focul
tunurilor rusești sa concentrat asupra lor. Un obuz căzu la câ�iva metri de
sergent și acesta fu pârlit pe o jumătate a corpului, simultan un glon�
străpungândui piciorul drept. Mitraliera căzută alături fu ridicată imediat de
alt soldat, secerat și el. Urlând, Vasile Cogean, care apucase săși sape tranșeea
continuă să tragă cu mitraliera până i se termină muni�ia, dar nu se așternu
liniște. Se iviră sanitarii carel ridicară pe rănit, șii aruncară două benzi cu
cartușe lui Cogean. Cei doi Vasile se despăr�iră pentru totdeauna.

… Nevoit să stea alături de camarazii săi mor�i, carel protejau cu
trupurile lor, încă vreo 6 zile, acesta a rămas cu o imagine de coșmar care la
înso�it toată via�a: viermii, care semănau cu boabele de orez, ieșind din
corpurile mor�ilor umfla�i, corpuri deformate și greu mirositoare. Vasile
Cogean din Rânzești na mai mâncat vreodată în via�a lui orez.

Ridicat de sanitari, inconștient, Vasile Marin a ajuns pe masa de opera�ie
tocmai la Buzău, pentru ai fi extras glon�ul dumdum, operat fiind fără
anestezice. De durere a sfărâmat între din�i un col� al mesei de opera�ie…
Când a ajuns alicnind deun picior pe prispa casei, copilul la botezul căruia
trăsese cu mitraliera făcea primii pași și gângurea în limba lui…  

CONSTANTIN  CHIRICA…
MUNCEȘTE CU SPOR!
Am primit zilele trecute o carte de 186 de pagini semnată de fostul

meu elev de la MăcăreștiIași, ec. Constantin Chirica, stabilit în Iași, cel care
a alcătuit cel mai recent și mai complet Ghid al Iașilor; acest îndrumar de
excep�ie atât pentru ieșeni, cât mai ales pentru turiști și pentru cei interesa�i de
istoria Iașului și a principalelor sale valori. În voluminosul op ilustrat și de noi
în revista interna�ională Meridianul Cultural Românesc, autorul furnizează
informa�ii de bază nu numai pentru dulcele târg moldovenesc ci și pentru toată
Moldova.

„ISTORICUL UNUI NUME”, în editura Pim, Iași, 2018, e o
surpriză totală pentru noi, cel pu�in pentru două motive: scriitura și aspectul
monografic destul de complet generat de scopul și reușita autorului. În afara
unui Cuvânt înainte, cuprinsul include „Câteva reflec�ii cu privire la familie,
Considera�ii generale, arborele genealogic (al familiei extinse Chirica),
Extrase din arhive, elogiu satului natal Măcărești și o bogată iconografie. Una
peste alta un  volum dens, antrenant, cu informa�ii unice și un stil captivant.
E o măsură a unui talent scriitoricesc, înnăbușit de profesie, destul de mul�i
ani, ca să poată fi o pierdere pentru literatură.

Reproduc și citatul din Vasile Alecsandri, poetul uriaș al României,
făuritor al limbii române bazată pe graiul viu al neamului: „Limba este
tezaurul cel mai de pre�  pe care îl moștenesc copiii de la părin�ii lor, depozitul
sacru lăsat de genera�ii trecute și care merită să fie păstrat cu sfin�enie de
genera�iile cel primesc. Ea este carte de noble�e, testimoniul de na�ionalitate
al unui neam, semnul caracteristic prin care membrii aceleiași familii se
recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume, lan�ul tainic cei leagă
împreună șii face a se numi fra�i, altarul împrejurul căruia to�i se adună cu
inimi iubitoare și cu sim�irea de devotament, unii către al�ii”; pe carel
argumentează și Constantin Chirica.

În lipsa unui timp în care să mă pot apleca asupra tuturor rândurilor
căr�ii formulez doar cuvenite felicitări pentru această dovadă de
intelectualism și intelectualitate de pe Valea Prutului, prin persoana unui
adevărat fiu al satului Măcărești, unde miam petrecut 6 ani de via�ă creativă
și, cred, miam făcut datoria de educator. Împreună cu al�i foști elevi,
Constantin e mândria mea. 

Dumitru V. MARIN
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ACT ȘI FAPT CULTURAL, 
LA ROȘIEȘTI ȘI VASLUI

Esen�a: primarul din Roșiești reușește să aducă
mari personalită�i în comună, să determine un Simpozion
Na�ional  la Vaslui. Tema: aniversarea a 250 de ani de la
nașterea lui Veniamin Costachi, fost mitropolit și
caimacam (în 3 rânduri) al Moldovei. Realizarea:
Biblioteca jude�eană Vaslui, vineri 29.06.2018, sub
conducerea Consiliului Jude�ean (implicat atât
președintele D. Buzatu, cât și vicepreședintele V.
Mariciuc), organizator, prestigiosul director Gelu Voicu
Bichine�, ROȘIEȘTI – sâmbătă, 30 iunie 2018.

Cităm din Invita�ia primită: „În urmă cu 250 de
ani, în anul 1768, în satul Roșiești, jude�ul Vaslui sa
născut Veniamin Costachi, cel care avea să devină
mitropolit al Moldovei, cărturar și traducător,
organizator de școală românească, ”Luminător al
Moldovei”.

Consiliul Jude�ean, Biblioteca Jude�eană
”Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui, Parohia Roșiești,
Școala Gimnazială ”Veniamin Costachi” Roșiești și
Consiliul Local Roșiești organizează în zilele de 29 –
30.06.2018 o serie de manifestări care au scop cinstirea
memoriei acestui deschizător de drumuri.

Acum, în anul centenarului Marii Uniri avem
plăcerea să vă invităm să ne fi�i alături la aceste
evenimente de înaltă trăire spirituală și patriotice, care
serbează o treaptă a devenirii noastre na�ionale.

Cu aleasă pre�uire:
Primăria și Consiliul Local Roșiești, jud.

Vaslui„

Vasile Mariciuc, vicepreședintele Consiliului
Jude�ean Vaslui: „Cred că Veniamin Costache poate fi
plasat în primii 10 români care au contribuit foarte mult
la modernizarea societă�i românești. A fost o
personalitate complexă, pragmatică și care a reac�ionat
pe  multiple direc�ii. Pot aminti aici că a fost întemeietor
de școală românească, a sus�inut foarte mult traducerile,
a dotat cu tipografii centrele de traduceri. De asemenea a
trimis tineri români la școală pentru a pune bazele
învă�ământului românesc. De asemenea trebuie să
amintim faptul că a pus piatră de temelie a Catedralei
Mitropolitane din Iași. La Roșiești vom afla de la invita�ii
noștri de marcă informa�ii mult mai concludente dar pot
să amintesc că activismul său aproape debordant a fost și
unul cu efecte în plan laic pentru că de două ori prin
împrejurările de atunci a fost și caimacan al Moldovei
adică loc�iitor al Domnului. A fost un om extrem de
vertical care nu a ezitat să facă un pas înapoi atunci când
împrejurările contraziceau convingerile lui profunde
după cum a fost și un luptător neobosit pentru că nu au
existat niciodată situa�ii de restriște să nu �ină legătura cu
patrio�ii români și să îi sprijine în lupta pentru eliberarea
na�ională.

Evenimentul va fi organizat prin intermediul
Bibliotecii Jude�ene, avândul ca partener pe
reprezentatul de frunte al unită�ii administrativteritori
ale, domnul primar Anea. 

Vineri la ora 14 va avea loc un simpozion
na�ional dedicat culturii ca factor de unitate na�ională în
anul centenarului. La acest simpozion participă domnul
Academician Răzvan Teodorescu, dl.  Academician
Valeriu Matei, dl. prof. Cătălin Turliuc, de asemenea al�i
oameni care sunt reprezentan�i ai culturii noastre
Vasluiene. Șia anun�at de asemenea prezen�a și domnul
senator și academician Hadârcă. 

La Roșiești între orele 09.00 și 9.30 la Biserica

„Pogorârea Sfântului Duh” se vor întâlni invita�ii care
vor veni cu o zi înainte și cei care se vor deplasa direct
acolo. Apoi vom avea un moment de parastas și
dezvelirea unei plăci comemorative la Școala „Veniamin
Costache”. De acolo ne vom deplasa către troi�a din cen
trul satului pentru a cerebra o slujbă de sfin�ire a aces
teia. Momentul va fi marcat de corala Fantasia. Ulterior
ne vom întrepta către Căminul cultural unde va avea loc
verisajul unei expozi�ii de filatelie și medalistică și unde
va începe simpozionul propriu zis. La acest simpozion
sunt de asemenea participan�i cei pe care iam amintit,
invita�i de marcă to�i, protopopi, stare�i. Sperăm să fie un
moment reușit așa cum lam gândit. Ne dorim o
participare pe măsură și așteptăm rezultatele finale.”

Florin ANEA, primarul comunei Roșiești:
„Veniamin Costache este legat de comuna Roșiești. Ideea
organizării unui astfel de simpozion a apărut anul trecut
când domnul director al școlii care poartă numele de
Veniamin Costache mia adus aminte că în 2018 se
împlinesc 250 de ani de la nașterea mitropolitului. Am
îmbră�ișat ideea aceasta și împreună cu preotul paroh am
creionat organizarea unui eveniment. Am făcut
deplasarea la Consiliul Jude�ean unde am găsit un sprijin
enorm. Împreună cu Consiliul Jude�ean și cu Biblioteca
Jude�eană acest eveniment sa creionat mult mai amplu pe
măsura valorii pe care de fapt avuto Veniamin Costache.
Ca și reprezentant al administra�iei locale am militat și
voi milita întotdeauna către valori. Veniamin Costache
întradevăr este o valoare a culturii românești și dacă a
fost dat de la Dumnezeu să se nască la Roșiești cu atât
mai mult pentru noi, localnicii, este o mândrie. Vreau să
vă reamintesc faptul că de la Roșiești au mai plecat nume
mari, nu numai Mitropolitul Veniamin Costache  ci și neu
rohirurgul Dumitru Bagdasar care a pus bazele în
neurochirurgia românească, filozoful Nicolaie Bagdasar,
fratele lui Dumitru Bagdasar, Gheorge Săulescu – poet,
publicist, prof. Agachi. Vom avea momente pentru fiecare
și îi vom scoate în valoare, pentru că eu consider că la
momentul actual valorile sunt din ce în ce mai pu�ine și
avem nevoie de modele. Unul dintre modele este și
Veniamin Costache. Evenimentul se va organiza așa cum
a anun�at și domnul vicepreședinte Mariciuc cu primirea
invita�iilor, cu primirea Episcopului la Biserica
Pogorârea Sfântului Duh din Roșiești, cu deplasarea la
Școala gimnazială unde se află bustul lui Veniamin
Costache. Apoi facem deplasarea în centrul satului unde
se va sfin�i o frumoasă troi�ă și apoi la Căminul cultural
unde se va desfășura evenimentul propriu zis. Pentru noi
ca și administra�ie locală este un moment de mare
încărcătură sufletească. Sunt primar la primul mandat și
deja mă confrunt cu niște evenimente pe care mi leam
dorit și îmi doresc din toată inima să iasă așa cum
trebuie. Am trimis invita�ie către majoritatea primarilor
din jude�ul Vaslui, către senatori, repezentan�i ai
parlamentului României. Eu sper să fie o atmosferă
frumoasă. Vom afla lucruri interesante. Și eu, fiind din
zonă, știam de Veniamin Costache, că există un bust la
școala din centru, dar mai multe lucruri, nu. Invita�ii pe
care îi avem o să ne aducă la cunoștin�ă lucruri într
adevăr foarte interesante. Acest simpozion se desfășoară
în anul centenarului, un eveniment de  mare bucurie
pentru noi că sa întâmplat ca acești 250 de ani de la
nașterea Mitropolitului să fie în anul centenarului Marii
Uniri. Eu vă aștept și la fa�a locului pentru a afla lucruri
frumoase.”

UZINELE DE MIERE  (15)
Apicultura pastorală

În aceste zile stupinele sunt deplasate la pădurile unde predomină
teiul. În zonă avem pădurile de la Dobrina  şi Voloseni Huşi.

O prisacă pentru a fi mult mai rentabilă trebuie mutată în mai multe
locuri cu baze melifere mai bogate.Începând din primăvară, stuparii pot muta
familiile de albine: în luncile  de sălcii ale bălţilor, după terminarea nectaru
lui de aici, prisaca se poate muta în livezile  cu pomi fructiferi, urmează în
luna Mai vizita la masivele de salcâm iar in Iunie, stupinele se pot muta la
şesurile cu fâneaţă abundentă şi culturile de  furaje artificiale,  spre sfârşitul
lunii Iunie la pădurile unde predomină teiul, după tei urmează tarlalele de
floarea soarelui. În lunile August şi Septembrie stupinele se pot muta la
munte, unde flora este capabilă să secrete la maximum polen şi nectar. Mai
nou mulţi stupari deplasează familiile de albine la culturile de sparcetă şi
lucernă. Mierea de rapiţă are o nuanţă de iute la gust iar mierea de lucernă
cristalizează foarte repede. Albinele se acomodează uşor cu noile decoruri.
Unii stupari susţin că albinelecre  duse în pastoral, sunt mult mai active, decât
atunci când prisaca rămâne pe aceleş loc. Albinele sunt ca şi oamenii, care
ajunşi întrun loc unde îl aşteaptă avuţii şi izvoare mari de câştig se grăbesc
să le adune, cât mai curând şi în cât mai mari cantităţi.

După fiecare deplasare a familiilor de albine la bazele melifere se
ralizează extracţia de miere. În felul acestase obţin sortimentele de miere:
mierea de salcâm, miere de tei, miere polifloră etc  Mai menţionăm faptul
cădeplasarea stupinii în pastoral nu este o practică modernă. Sunt documente
care relevă practicarea pastoralului cu mii de ani în urmă.

Egiptenii îşi încărcau stupinele pe plute special amenajate unde
fiecare stup avea locul lui şi plecau în susul apei, începând de la gurile Nilului
şi până la cataracte de unde se întorceau. O astfel de călătorie dura 23 luni.
Albinele culegeau polen şi nectar de la florile din zonele prin care treceau. La
fel stau lucrurile şi astăzi. Aceeaşi practică are loc şi în China pe marile fluvii
ale lor. În zilele noastreşi în România stupăritul pastoal a luat o mare
amploare..Stupinile sunt deplasate la bazele melifere cu ajutorul maşinilor pe
şoselele moderniyate sau mai noustupinele sunt organizate în PAVILIOANE
APICOLE, care se pot deplasa mai repede şi mai comod.

Transportul unei prisăci primitive pe apele Nilului. 
În antichitate. (Alfonderi)

Mierea de albine din nectarul de la tei.
Mierea de albine contine enzime : invertaza , amilază, catalază , acizi

organici: lactic, gluconic, saruri minerale:fier,potasiu,calciu,fosfor.
Stimuleaza pofta de mâncare si faciliteaza digestia, imbunătăţeşte

activitatea inimii, ficatului, creste procentul de hemoglobina din sange.
Are proprietăţi antibacteriene.
Conţinut energetic :3000 Kcal/kg. 
Datorita naturaletii sale, mierea de albine cristalizeaza in timp.

Aceasta nu îi afecteaza calitatile. Daca se prefera lichida, se va incalzi mo
derat (max 40 gr), pe baie de apa

Petre DAVID
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
28 iun. 2018 – 04 iul. 2018

Este nevoie să�i revizuiești
unele concep�ii despre lume

și via�ă, astfel că vei fi ajutat mult în
prima parte a săptămânii în acest
sens. Este bine să fii deschis și pentru
a vedea alte fa�ete ale semenilor sau
ale evenimentelor în care ești
implicat. Pe cât posibil, evită luarea
deciziilor și semnarea documentelor
importante, deoarece există riscul
erorilor de judecată. Ești solicitat în
plan profesional de către șefi.

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare, în sensul

că fie vei fi nevoit să achi�i facturi,
datorii restante, fie va trebui să
discu�i și să rezolvi chestiuni legate
de moșteniri sau partaje. Pe de altă
parte este posibil să ob�ii venituri
suplimentare dintro colaborare sau
cineva din familie să�i ofere un
cadou deosebit. Plănuiești călătorii,
studii sau dialoguri și întâlniri cu
persoanele dragi aflate în străinătate.
Sunt șanse să pleci întro călătorie.

Primele zile ale săptămânii
răscolesc rela�iile profesio

nale, astfel că la serviciu sunt posibile
turnuri neașteptate, finaluri ale unor
activită�i și situa�ii care durează
demult și care nu mai pot continua la
fel ca până acum. Recomandabil este
să lași ca evenimentele săși urmeze
cursul, fără să intervii în vreun fel.
Uneori este mai bine să fii spectator,
iar acum este un bun prilej pentru o
astfel de atitudine. Aspecte cotidiene,
cunoscute, dar cu implica�ii majore.
Finalul săptămânii î�i reamintește de
cheltuielile comune cu al�ii. 

Relaţiile parteneriale sunt
în mare vervă în această

săptămână. Sunt posibile finaluri
neașteptate sau reconfigurări
spectaculoase. Fii prudent și tratează
totul cu răbdare. Este mai bine să
renun�i acum la situa�iile și per
soanele nepotrivite. Astfel se creează
loc pentru altele mai bune. Ar trebui
să primești bani, bunuri sau po�i
rezolva cu ușurin�ă anumite datorii.
Sfârșitul săptămânii aduce dorin�ă de
a călători.

Se conturează schimbări
importante în rela�iile

amoroase în primele trei zile ale
săptămânii. Poate fi vorba de recon
figurarea sau finalizarea unei rela�ii
cu cineva drag sau, în cazul rela�iei cu
copiii, ceva se schimbă definitiv.
Totul se desfășoară în favoarea ta, de
aceea fii deschis la schimbări.
Relaxeazăte cu un hobby sau cu
discu�ii amicale, la o șuetă cu
prietenii apropia�i. Joi și vineri ai
multe de lucru la serviciu, ai spor, dar
rela�iile colegiale sunt tensionate. 

La începutul săptămânii
aten�ia și eforturile î�i vor fi

atrase de segmental familial. Se
închide o etapă importantă, con
cretizânduse fie prin rezolvarea unor
demersuri patrimoniale, fie prin
finalizarea unor repara�ii sau
cură�enii de anvergură. Rela�iile cu
membrii familiei și cu neamurile sunt
tensionate, astfel că discu�iile aprinse
pot fi frecvente. Este dificil de ajuns
la un consens cu ceilal�i, de aceea ar
fi bine să evi�i a�i expune prea
vehement părerile. Preocupările tale
vor fi legate de persoana iubită.
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SFATURI DE VACANŢĂ 
DE LA POLIŢIŞTI 

PENTRU PĂRIN�I ȘI ELEVI

Elevii din clasele primare,
gimnaziale și de liceu au intrat în
vacan�a de vară.

Pentru o vacan�ă în
siguran�ă poliţiştii vin cu o serie de
sfaturi pentru părinţi, astfel încât
copiii să nu fie implica�i în
evenimente neplăcute în cele trei luni
de vară, până la începerea noului an
școlar.

„Având în vedere că vacanţa
de vară este o perioadă în care copilul
dumneavoastră este mai mult timp
acasă (de multe ori singur sau pleacă
în tabără, la bunici, în excursie etc.)
ar fi bine să discutaţi cu acesta şi săi
reamintiţi regulile care trebuie
respectate pentru a fi în siguranţă”,
au transmis reprezentanţii poli�iei.

Astfel, oamenii legii îi
sfătuiesc pe părin�i săi înve�e pe
copii regulile de circula�ie: să se
deplaseze pe trotuar, să treverseze
prin locuri marcate și să respecte
semnifica�ia semnalelor luminoase.

De asemenea, copiii cu
vârste mai mici de 14 ani nu se pot
deplasa cu bicicletele pe drumurile
publice, decât dacă sunt înso�i�i de un
adult. Când iese la plimbare cu
bicicleta, copilul trebuie să fie
echipat cu cască de protec�ie și benzi
reflectorizante. O astfel de plimbare
alături de cel mic este o ocazie
perfectă pentru al învă�a mersul în
siguran�ă pe bicicletă.

Poli�ia îi sfătuiește pe
părin�i ca, în cazul în care sau
pierdut întro zonă aglomerată,

trebuie să apeleze la un poliţist sau la
o altă persoană de încredere.

Asiguraţivă că cei mici îşi
cunosc numele, adresa şi numărul de
telefon al unui membru de familie.

Nu vă lăsaţi copiii
nesupravegheaţi în supermarketuri,
săli de jocuri, cinema sau în parcuri.

Asiguraţivă că vor refuza
persoanele care, sub diferite pretexte,
le cer săi însoţească.

Nui permiteţi săşi invite
acasă prietenii sau colegii până nu vă
cere acordul.

Asiguraţivă că nu vor
stabili, fără acceptul dumneavoastră,
întâlniri cu persoane pe care le
cunosc doar de pe internet. vorbiţi cu
copilul dumneavoastră despre cine îi
sunt prietenii şi cunoştinţele sale.
Întrebaţil apoi unde şi cum îşi
petrece timpul liber în afară de casă.

În caz de dispariţie, sunaţi
imediat la 112 (apel unic de urgenţă)
sau 116000 (valabil pentru dispariţii,
în 10 state ale UE, înclusiv în
România).

Stabiliţi cu copiii când şi în
ce condiţii pot folosi internetul. 
Învăţaţii să vă comunice dacă
întâlnesc pe internet conţinut
dăunător, ofensator sau agresiv şi,
împreună raportaţil la
www.oradenet.ro.

Învăţaţi copiii să nu posteze
niciodată pe internet date personale
sau fotografii, mai ales pe conturile
de socializare.

ANUN�
Conducta care a afectat calitatea apei potabile în zona SudEst a

municipiului Bârlad a fost spălată, igienizată, dezinfectată și realimentată cu
apă potabilă. Sau recoltat probe de apă din arealul afectat, respectiv: Str.
Suceava, Str. Dragoș Vodă, Str. Republicii, (între Fabrica de Confec�ii și
Magazinul Berlin și Str. Hotin, iar Rapoartele de încercări întocmite în urma
analizelor de laboratori indică faptul că, apa se încadrează în parametrii de
potabilitate prevăzu�i de Legea 485/2002, Legea apei potabile. 

Astfel, începând din data de 27.06.2018, ora 11 apa este potabilă pe
întreg teritoriul municipiului Bârlad.

Conducerea
AQUVAS SA BÂRLAD

ZIUA INTERNAŢIONALĂ
ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ŞI

TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI, A
FOST MARCATĂ LA VASLUI

26 iunie Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului
Ilicit de Droguri, a fost marcată de colectivul Centrului de Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog Vaslui prin organizarea unei dezbateri cu tematica
antidrog privind implementarea Strategiei Judeţene Antidrog. Scopul întalnirii
a fost de a marca campania prilejuită de Ziua internaţională de luptă împotriva
traficului şi consumului ilicit de droguri”, de a gasi soluţii în vederea
implementării activităţilor prevăzute în SJAPLA 20172020 şi de a prezenta
modele de bună practică în domeniul antidrog. Gazda acestui evenimnt a fost
Primăria Municipiului Vaslui iar la activitate au participat reprezentanţi ai
Instituţiei Prefectului Judeţul Vaslui, Consiliului Judeţean Vaslui, Primăriei
Vaslui, Penitenciarului Vaslui, DSP, IJJ, IPJ, ISJ, DGASPC, CJRAE, cadre
didactice, voluntari, elevi şi părinţi.

Activitatea a fost încununată de un moment poetic susţinut de elevii
Şcolii Gimnaziale Constantin Parfene Vaslui îndrumaţi de profesor Alexa
Elena.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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În rela�iile cu anturajul
apropiat vor interveni

schimbări în prima parte a
săptămânii, în urma discu�iilor și
evenimentelor în care ai fost
implicat, în ultima vreme, alături de
aceste persoane. Î�i vei schimba
părerile vizavi de unii, iar
concep�iile tale vizavi de prietenie,
sprijin umanitar sau comunicare
interpersonală se vor schimba
radical și definitiv. 

Segmentul financiar va
cunoaște un final de etapă

importantă. Poate fi vorba despre
informa�ii clare, ce anun�ă faptul că
se vor schimba salarizarea și
condi�iile de muncă sau po�i primi
bani, bunuri sau favoruri dinspre
locul de muncă, dar care întrun fel
sau altul te nemul�umesc. Tenta�ia
cheltuielilor este mare. Ar fi bine să
�io stăpânești serios. Veniturile tale
sunt fluctuante, astfel că abia peste
ceva timp vei mai primi salariul.

Săptămâna debutează cu
multă energie pentru tine și

chef de a te implica în cât mai multe
activită�i. Pentru că oboseala își va
spune cuvântul este bine să�i
selectezi priorită�ile și să�i dozezi
atât eforturile, cât și debitul verbal.
Ai nevoie de odihnă, relaxare și de
a�i îngriji serios sănătatea. Ferește
te de orice fel de excese! Primești
bani, cadouri sau favoruri dinspre
locul de muncă, însă sunt posibile și
informa�ii legate de modificări ale
regimului muncii. 

Prima parte a săptămânii te
predispune la discre�ie,

retragere din forfota cotidiană și
dialog interior. Sunt posibile stări
neliniștitoare, insomnii, eviden�ierea
unor afec�iuni digestive și ale
sistemului respirator. Ocupăte
numai de treburi ușoare și evită
compania oamenilor zgomotoși sau
care te solicită prea mult. Posibil să
fie nevoie de îngrijiri medicale.
Odihneștete, relaxeazăte în natură
și �ine cont de sfaturile celor dragi.

Săptămâna debutează cu
turnuri spectaculoase în

rela�iile cu prietenii și sus�inătorii,
protectorii din segmentul profesio
nal. Unele rela�ii de acest fel se vor
finaliza definitiv, nefiindu�i prea
clar motivul. Sau motivele invocate
sunt greu de crezut sau de acceptat.
Misterul și iluziile domnesc în seg
mentul prietenilor, de aceea fii
prudent și totodată păstrează o
distan�ă fa�ă de aceste persoane. Ai
nevoie de odihnă, medita�ii
interioare și plimbări în aer liber,
eventual pe malul unei ape.

Se conturează un final de etapă
profesională. Fie se încheie un

proiect de anvergură, fie se schimbă șefii,
colegii sau regimul de muncă. Turnurile
sunt importante și cu efecte pe termen
lung. Recomandabil este să fii prudent
vizavi de orice rela�ie și să vorbești stric
tul necesar. Imaginea ta în ochii celorlal�i
poate avea de suferit. Ești înconjurat de
prieteni, care î�i vor oferi solu�ii viabile
pentru rezolvarea situa�iilor în care ești
implicat. Ascultă cu aten�ie ce �i se spune
și chiar notează întrun jurnal. La sfârșitul
săptămânii ai nevoie de odihnă.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC ELITCONSTRUCT SRL 3 instalatori tehnicosanitari, 5
dulgheri, 5 fierarbetoniști, 3 electricieni, 5 zidari rosari, 5 ipsosari, 5
faian�ari, 5 zugravi

– SC MOBEXPORT SRL 5 confec�ioneri, 5 tapi�eri, 9 muncitori
necalifica�i

– SC DASOROM CONSTRUCT SRL 2 zidari, 2 fierar betoniști, 2
dulgheri, 2 muncitori necalifica�i

– SC LOTEX GENERAL SRL 1 inginer siguran�a alimentară, 1
inginer SSM+ISU, 6 preparatori conserve, 2 laboran�i industria alimentară, 2
lacatuși, 6 muncitori necalifica�i

– SC METAL GRANIT SRL 10 muncitori califica�i montare granit,
faian�ă, gresie, 10 muncitori necalifica�i construc�ii, 

– SC VASCAR SA 4 muncitori sec�ie produc�ie, 3 ingineri industria
alimentară, 1 inginer mecanic, 1 economist

– SC MOBEXIMZAM CO SRL 6 tâmplari, 5 finisori lemn, 5
muncitori necalifica�i tâmplarie

– SC COMCONSTRUCT SRL 4 dulgheri, 8 muncitori necalifica�i,
6 pavatori, 2 ingineri constructori, 3 maiștri constructori

– SC SAFIR SRL 2 ingineri chimiști, 4 mecanici utilaj, 10
manipulan�i ramă, 4 ingineri tehnologi

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC AQUAVAS SA 1 inginer mecanic, 2 săpători manual
– SC COMPACTUS GRIMS SRL 1 ospătar (chelner)
– COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA 2 colectori

(recuperatori) crean�e/debite
– CONFEC�II BÂRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 5 operatori confec�ioneri industrial îmbracaminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– FOCŞA VIVIVIOREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 1
tractorist

– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu
comandă numerică

– SC NEGOCOMIS SRL 1 manipulant mărfuri
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BÂRLAD 1 bibliotecar (studii supe

rioare), 1 arhivar
– SC RCS & RDS SA 15 agen�i de vânzări
– SC RULMENTI SA 8 strungari universali, 3 ingineri mecanici, 1

controlor calitate, 1 frezor universal, 1 metrolog verificator, 1 forjor mecanic,
2 presatori metale la rece, 7 rectificatori universali, 1 sculer matri�er, 1 ter
misttratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate, 1 operator
controlor nedistructiv

– SC SAMNOVE SRL 2 operatori confectioneri industrial
îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– SC SEBASTIAN BUSINESS GROUP SRL 1 instalator apă, canal,
1 maistru construc�ii civile, industriale și agricole, 3 muncitori constructori
bârne, chirpici, piatră, 5 muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGEN�Ă „ELENA BELDIMAN”
BÂRLAD 4 asisten�i medicali generaliști, 1 auditor intern, 2
infirmieri/infirmiere, 2 îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară

– SC VERTRANTIS SRL 8 șoferi autobuz, 1 taxator

ANUN� PUBLICITAR

Vând casă în Vetrișoaia. Suprafa�a cur�ii
2.000 mp (metri patra�i), pre� negociabil.

Telefon 0763699000

Poliţiştii au reţinut un
bărbat de 25 de ani, din comuna
Pochidia, jude�ul Vaslui, bănuit de
comiterea infrac�iunii de șantaj.

La data de 24 iunie a.c.,
poli�iștii din cadrul Sec�iei 3 Poli�ie
Rurală Bârlad  au probat activitatea
infrac�ională a unui bărbat de 25 de
ani, din localitatea Pochidia, jude�ul
Vaslui, bănuit de comiterea
infracţiunii de șantaj. Poli�iștii
au stabilit faptul că, în luna iunie a.c.,
acesta a intrat în posesia unor
fotografii în care o tânără de 24 de
ani este prezentată în ipostaze
indecente. Bărbatul a amenin�ato că

îi va publica respectivele fotografii
pe un cont de socializare. Pentru a
renun�a la publicarea acestora,
bărbatul a pretins de la tânără suma
de 2.000 de lei. 

În data de 24 iunie a.c.
bărbatul a fost prins în flagrant de
poli�iștii Sec�iei 3 Poli�ie Rurală
Bârlad, în timp ce primea suma de
bani de la persoana vătămată.

Poli�iștii lau reţinut pentru
o perioada de  24 de ore, iar astăzi
bărbatul urmează sa fie prezentat la
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Bârlad cu propunerea de dispunere a
unei măsuri preventive.

RE�INUT
PENTRU  ȘANTAJ

ANUNŢ
Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str.

Decebal, nr. 3, Vaslui, organizează concurs în data de
23.07.2018 proba scrisă, pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante, după cum urmează:

 Şofer autobuz – 1 posturi;
Concursul se organizează astfel: în data

23.07.2018, ora 10:00  proba scrisă  şi  în  data  de
25.07.2018, ora 10:00  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
până la data de 18.07.2018, la sediul  Transurb S.A.
Vaslui.

Condiţiile de participare la concurs,
bibliografia şi documentele necesare completării
dosarului  se  afişează  la  sediul  Transurb S.A.
Vaslui si pe siteul www.transurb.ro.

Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  tele
fon: 0235314831.
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Reporter: Dragi prieteni, stau

de vorbă cu Neculai Moraru, primarul
de la Fălciu. Bine vam găsit, domnule
primar.

Primar: Bine a�i venit.

R: Felicitări pentru inaugu
rarea acestui parc istoric, iaș spune
eu, de aici de la Fălciu.
Dumneavoastră cum îi spune�i? 

P: Noi iam spus „Parcul is
toric de la FălciuBogdăneși”, dedi
cat bătăliei de la �iganca.

R: Este o replică la cimitirul
de la �iganca, de peste Prut?

P: Nu. Este o recunoștin�ă
adusă celor care au murit în această
bătălie.

R: Acum câ�i ani a�i început
acest demers?

P: Cred că acum 3 sau 4 ani

cu ajutorul celor de la 
Transelectrica care aveau investi�ii
pe teritoriul comunei Fălciu, tre
buiau să facă legătura re�elei de
înaltă tensiune cu Republica

Moldova. Era un inginer căruia 
iam povestit despre ce sa întâm
plat aici, despre bătălia de la
�iganca. Dumnealui avea un unchi
care murise în această bătălie.
Atunci iam rugat să mă ajute să
torn funda�ia și atunci a fost și în
ceputul acestui demers.

R: A fost greu să organiza�i
evenimentul de pe data de 23 iunie?
mă refer la sesiunea na�ională de
comunicări.

P: Marele ajutor în organi
zarea simpozionului lam primit de
la doamna Oltea Rășcanu, un pro

fesor și un intelectual deosebit.
Dumneaei ia invitat pe profesorul
Agrigoroaiei și pe cei trei profesori
universitari doctori de la Chișinău,
domnul profesor Negrei, domnul
profesor Petrencu și domnul profe
sor Șoimaru care neau prezentat
lucruri deosebite conform arhivelor,
nu din auzite..

R: Una dintre teme ma sur
prins, cea a lui Negrei, despre cimi
tirele militare. Dumneavoastră ce a�i
gândit când a�i luat la cunoștin�ă
această temă?

P: Am gândit că trebuie
făcut mai mult pentru aceste cimi
tire, să le îngrijim și să le dăm o altă
dimensiune pentru că sunt lăsate în
paragină. După cum spuneau și
profesorii prezen�i, ajungem la un
moment dat să nu știm câte sunt.
Este dureros că nu știm câte cimi
tire militare sunt pe teritoriul
Moldovei și câ�i ostași au murit.

R: Dumneavoastră ce lucru
spectaculos a�i auzit despre �iganca
dea lungul timpului?

P: Am auzit o mărturie a
lui moș Vasile Cogean care a luptat
la �iganca și a reușit să se întoarcă
înapoi acasă, sănătos, la copii. Îmi
povestea că de atunci nu mai
mănâncă orez.

R: De ce?
P: Deoarece erau viermi pe

cadavrele ostașilor români și stătea

lângă ei, nu putea să se miște de
lângă ei. Ma impresionat.

R: Mai trăiește această
persoană? 

P: A murit acum vreo 5
ani.

R: Și altceva ce a�i mai
re�inut?

P: Există o carte a
Asocia�iei Veteranilor de Război.
Cred că mai bine de jumătate de
carte este despre bătălia de la
�iganca, cu mărturii ale celor ce au
scăpat din această bătălie și care
povestesc cu lux de amănunte ce au
pă�it zi de zi. Este o carte cu
mărturii cutremurătoare și care 
ma impresionat foarte tare.

R: În parcul dumneavoastră
va�i gândit să face�i și un monument
al soldatului necunoscut?

P: Nu mam gândit. Mam
gândit în schimb ca sâmbăta și du
minica să fie deschis și cine dorește
să vină săl viziteze, să aprindă o
lumânare, să se reculeagă, să se
desfășoare anumite lec�ii de istorie
acolo.

R: Manifestările organizate
aici, de dumneavoastră, mau impre
sionat și nu am cum să nu observ val
oarea lor. Astăzi (n.r. 24.06.2018)
suntem la sărbătoarea comunei Fălciu.
Am văzut că ave�i muzică, antren, un
sector comercial foarte variat și orga
nizat.

P: În fiecare an, pe 24
iunie, de Sânziene, a fost bâlci la
Fălciu. Așa a fost dintotdeauna. Și
când eram eu mic, de Sânziene, era
bâlci la Fălciu.

R: Ce vede lumea, de ziua
comunei, la Fălciu?

P: Începând cu ora 18.00
este un spectacol cu Laura Lavric,
Adda și al�i cântăre�i tineri și 
pentru tineret.

R: De ce crede�i că trebuie
organizate și asemenea spectacole?

P: După părerea mea este
nevoie de astfel de spectacole pentru
că omul de rând trebuie să vadă și
altceva, trebuie să fie aproape de
artist, iar aceste spectacole transmit
și o parte pozitivă.

R: Unii primari au renun�at la
organizarea zilei comunei. Unii din
comoditate, pentru că nu vor să se
complice, și al�ii din cauza lipsurilor
comerciale. Lea�i da vreun sfat, aces
tor primari, cum să se descurce finan
ciar?

P: Fiecare se organizează
cum dorește. Eu nu vreau să dau
sfaturi pentru că, în general, pri
marii sunt oameni cu personalitate.

(Interviul integral îl pute�i
citi în numărul viitor.)

Dumitru V. MARIN

FĂLCIU

FĂLCIUL 	 CENTRU PATRIOTIC ROMÂNESCFĂLCIUL 	 CENTRU PATRIOTIC ROMÂNESC

În via�a noastră publică și privată avem rareori un prilej de asemenea anvergură după care
să putem adăuga felicitările și considera�iile… maxime!

Două zile, comuna Fălciu a fost centrul românismului, a recunoștin�ei pentru jertfi�ii nea
mului, a trăirii plenare a sim�ământului patriotic. Am participat la inaugurarea Parcului Istoric pe un
mal mai înalt al Prutului, între Bogdănești și Fălciu, cu ceremonial, cuvântări potrivite, mobilizare
excelentă a unei asisten�e necesare. Și, când numeroase doamne purtau costume na�ionale, și când
o gardă militară în sunet de fanfară prezintă onorul în memoria celor căzu�i la �iganca, iar vulturul
cu crucea în cioc veghează depărtările…. Toate umplu sufletul, după momentul Tedeumului oficiat
de P.S. Ignatie al Hușului și un sobor de preo�i. Veteranii prezen�i  în acest loc de rememorare și
medita�ie au fost mărturii vii și sus�ineri pentru acest moment înăl�ător.

O a doua parte sa desfășurat în after school, din Fălciu, acolo unde invita�i de marcă atât
ai primăriei cât și ai doamnei istoric Oltea Gramaticu, din �ară și din Republica Moldova, sau în
trecut în  comunicarea unor descoperiri și mărturii legate de Cimitirul de la �iganca (la câ�iva km.,
dar peste Prut) și despre trecerea Prutului în noaptea 21/22 iunie 1941. Numai surprize plăcute, in
clusiv mărturiile a doi descenden�i direc�i din împușca�ii căzu�i în for�area Prutului (Lina Codreanu
și D.V. Marin). Primarul din �iganca, Gandrabur a fost la înăl�ime, alături de al�i 5  purtători de tri
color de peste apa despăr�itoare. Momente, atitudini, pozi�ii și mărturii sunt în pagina următoare.

Dumitru V. MARIN
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Reporter: Stau de vorbă cu
Petru Gandrabur primarul comunei
�iganca din Raionul Cantemir din
Republica Moldova. Bine ai venit la

noi, domnule primar.
Primar: Bine vam găsit.
R: Cât de mare este comuna

�iganca, domnule primar?
P: În comuna �iganca

locuiesc 2700 de locuitori. Comuna

este comusă din trei sate: �iganca,
Ghioltosu și �iganca Nouă, un sătuc
mic cu 40 de gospodării.

R: Voi vorbi�i limba română
sau limba moldovenească?

P: Neam născut cu limba
română, o vorbim, iar al�ii spun că
ar fi limba moldovenească. 

R: Dumneata, ca primar, ce
limbă vorbești?

P: Eu sunt cetă�ean al
României și vorbesc limba română.

R: A�i făcut vreo înfră�ire cu
vreo comună din România?

P: Da, și sunt mândru că
comuna �iganca este înfră�ită cu
comuna Valea Mărului din jude�ul
Gala�i și că am un „frate” în Româ

nia în persoana lui Florin Doga pri
marul comunei Valea Mărului.

R: Podul peste Prut va în
târzia cu siguran�ă iar de la Fălciu
până la �iganca sunt doar câ�iva kilo
metri.

P: Mic fiind, îi întrebam pe
bunicii mei ce este peste Prut iar
bunica îmi răspundea: „acolo, de
parte, unde se văd căsu�ele alea,
bunicul tău mergea la târg, la
Fălciu.” Istoria satului meu este
legată de Fălciu. �iganca poartă
numele unei crâșmări�e care era
mai „smolită” și a fost poreclită
�iganca. Asta face parte din legenda
numelui satului meu. Atunci când
românii României Mari mergeau la
târg la Fălciu, la Cahul sau

Baimaclia, �iganca era la răscruce.
Cea mai mare bogă�ie a noastră
sunt zecile de izvoare care străbat
dealul �igăncii și acolo cei care
mergeau la târg își puteau adăpa
caii. Prin anii 60 satul a fost rede
numit de către sovietici, Stoianovca.
Deveniserăm o filială a unei așezări
de bulgari, din Stoienești, care, pe
atunci, prin anii 60, avea abia vreo
40 de ani. Chestia asta sa făcut
pentru a se pierde legăturile istorice
și de adresă ale românilor.  

R: Ce mai ști�i despre bătălia
de la �iganca?

P: Știu că a început la data
de 21/22 iunie și sa sfârșit pe data
de  12 iulie 1941, totul sfârșinduse
cu foarte multe jertfe omenești. A

fost o foarte mare rezisten�ă, aici,
pentru că era un punct strategic. 

R: Cam ce reprezintă pentru
voi cimitirul de la �iganca acum? Pre
supun căl îngriji�i.

P: Este bine îngrijit de lo
calnici și de noi, autorită�ile. Acolo
este și o mică mănăstire care
sperăm să devină un mare lăcaș
sfânt.

R: Câ�i copii ai dumneata?
P: Sunt un om foarte îm

plinit, am doi băie�i și două fete
care, printre altele, sunt foarte buni
români.

R: Să trăiești și să fii sănătos,
domnule primar.

D.V.M

Reporter: Stau de vorbă cu
istoricul Ion Negrei de la Chișinău pe
care îl rog să se prezinte pentru citi
torii noștri.

Ion Negrei: Cum a�i spus și
dumneavoastră mă numesc Ion 
Negrei, sunt istoric și cercetător în
domeniul istoriei moderne române.

R: Nu a moldovenilor?
I.N.: Noi considerăm că

moldovenii sunt parte componentă
a neamului românesc și cercetarea
o facem în întreg spa�iul românesc.

R: Dumneata faci cercetarea
în limba română sau în limba
moldovenească?

I.N.: Cercetarea o fac în
limba română și în cuget românesc.

R: Ce crezi că tea impre
sionat, stimate prieten, la Fălciu,
astăzi pe 23 iunie? 

I.N.: Este o zi deosebită.
Este momentul în care a început
războiul de eliberare a Basarabiei,
Nordului Bucovinei și a �inutului
Her�a care fuseseră anexate cu un
an mai devreme de către Uniunea
Sovietică. Este un moment deosebit
în istoria noastră și eu laș pune la
egal cu actul Unirii de la 1918
deoarece războiul acesta trebuia să
ducă la reîntregirea �ării. 

R: Pe mine ma impresionat
subiectul pe care lai adus în discu�ie:
„Cimitirele militare românești de pe
teritoriul Republicii Moldova”. Ce

vrei să dovedești cu aceste lucrări?
I.N.: Am făcut cercetare în

acest domeniu care mult timp a fost
un subiect tabu. În perioada
sovietică nu se vorbea despre așa
ceva. Subiectul a revenit în actuali
tate odată cu căderea Uniunii 
Sovietice și cu procesul slăbu� de
democartizare pe care îl trăim.
Acest subiect a apărut în avanscenă
deoarece este unul de istorie
na�ională care a fost șters din
memoria istorică la un moment dat. 

R: Aș zice că ce faci domnia
ta este o operă de documentare
fantastică. Această operă a domniei
tale completează cu cifre concrete
ceea ce noi am numi eroism, jertfă,
românism...

I.N.: Cimitirul este un
altar, o operă de jertfă și noi trebuie
să le cinstim memoria celor care s
au jertfit pentru neam și pentru
�ară. Orice informa�ie, orice docu
ment despre cei ce au căzut în tim

pul războiului este foarte
importantă și merită să fie repusă
în circuit. Este vorba despre oameni
care sau jertfit și care la un mo
ment dat au fost sterși din istorie.

R: Despre Cotul Donului,
acel 19 noiembrie 1942, ce ai studiat? 

I.N.: Am cercetat mai
pu�in cimitirele din spa�iul rusesc,
mam axat pe cele din spa�iul
basarabean. Cimitirele acestea sunt
distribuite pe direc�iile de înaintare
ale armatei deoarece acolo unde s
au dus lupte apăreau și jertfe.

R: La �iganca, ce mor�i ai
identificat?

I.N.:  La �iganca sunt
înmormânta�i 1020 de eroi. Se știe
numele a 830 dintre aceștia. Știm
asta din documenta�ie, din
mărturiile celor care cunoșteau
cimitirul, care au participat la ame
najarea cimitirului. Mai sunt și ma
teriale folclorice desppre �iganca,
sunt cântece despre �iganca. 

R: Crezi că replica de la
Fălciu la monumentul de la �iganca, e
reușită, e necesară?

I.N.: E foarte important că
există această coresponden�ă între
malul drept și malul stâng al Pru
tului prin monumentele ridicate. 

R: Când crezi că vom trece
de la unul la altul fără să avem Prutul
stavilă?

I.N.: Este o dorin�ă a tu
turor celor afla�i de o parte și de
cealaltă a Prutului și este firesc ca o
na�iune să trăiască în unitate
deoarece în unitate este și
consisten�a, este și for�a na�ională.
Deocamdată suntem despăr�i�i,
politic vorbind, în două state și de
pinde de noi, de oamenii simpli de o
parte și de alta, dar și de politicieni,
dacă ne unim. 

R: Î�i mul�umesc pentru in
terviu și î�i doresc multă sănătate.

I.N.: Cu plăcere.
D.V.M

LA CIUREA, APROAPE, DE NECREZUT!LA CIUREA, APROAPE, DE NECREZUT!
E mare pădure între CiureaIași și Dobrovă�, dar nu știam,

până de curând că există satul Curături (adică ar fi un sat pe un loc
anume cură�at de pădure), cu o școală de aproape un secol, un fel de
monument cultural demn de ceva interes.

De mare interes este, însă, ce a realizat Primăria, respectiv,
familia Lupu, adică primarul și so�ia sa, în decor de basm, pe lângă
această veche școală organizată ca muzeu. Noi am fost conduși acolo
de consilierul primarului de la care am aflat că în comuna care mai
poartă emblema �iganilor care șiau făcut specifice palate �igănești,
aici, că etnia mai reprezintă doar 4% din popula�ie, că sunt aproxi
mativ 20.000 de suflete în mai multe cartiere, că sunt școli și grădini�e
în fiecare sat și cartier, dar se mai și fac. Nu degeaba primarul vorbea
de  comunitate ca despre familia sa, întrun interviu recent. 

Reporterul a descoperit deci o TABĂRĂ DE CREA�IE în
acest decor demn de toată aten�ia, cu ateliere conduse de meșteri
pricepu�i, de cadre didactice dintre care unele scriu și publică în re
viste, cu copii din comună, cu logistica necesară și, ca toată lumea de
aici o directoare de tabără… voluntară. Lumini�a Lupu, cadru didac
tic de autoritate, ne prezintă cu un entuziasm rar, grupul de peste 20
de elevi (pe ateliere), forma�iile artistice, concursurile la care participă,
premiile ob�inute și „pe cele pe care le va ob�ine” speran�ele că din
tre copiii și îndrumătorii lor, unii se vor afirma pe plan na�ional. Am
stat de vorbă,  pre� de ore despre prezent și viitor, am înregistrat o
sumă de speran�e, am constatat că chiar există oameni grozavi în
tabăra nou descoperită.

Precizez că totul se realizează prin fondurile asigurate de
primărie.

D.V.M

Reporter: Dragi prieteni, mă aflu în satul Curături, comuna
Ciurea și stau de vorbă cu doamna Lumini�a Lupu, șefa a ceea ce
se întâmplă aici.

Lumini�a L.: Nu neaparat șefa sau director de tabără, așa
mau numit copiii și colegii.

R: Spune�imi ce pot eu vedea aici începând de la clădirea din
spatele dumneavoastră

Lumini�a L.: Aceea este o clădire veche de peste 70 de ani,
este școala ridicată de către cetă�enii din satul Curături.

Reporter: Care este cel mai valoros obiect din toată această
clădire, din expozi�ie și din tot ceea ce putem vedea aici?

Lumini�a L.: Cel mai valoros obiect este clădirea însuși pentru că este istorie, în primul
rând, iar la interior sunt obiecte adunate din sat cu sprijinul copiilor, cu sprijinul părin�ilor,
a cadrelor didactice care sau implicat în a aduce obiecte pentru muzeu.

R: Cum se numește tabăra aceasta?
Lumini�a Lupu: Tabăra se numește „Celesta Curătură”.
Reporter: Ce ave�i în interiorul clădirii?
Lumini�a Lupu: În interiorul clădirii avem o parte din exponatele din anii trecu�i,

avem obiecte donate de oamenii din localitate, avem exponatele pentru atelierul de pictură pe
sticlă.

R: Din ce a fost sau ave�i și anul acesta atelier de pictură pe sticlă?
Lumini�a Lupu: Anul acesta doar o zi. O parte sunt lucrări începute și rămase pen

tru următoarea activitate. Este posibil să facem și în toamnă.
Reporter: În cealaltă cameră ce ave�i?
Lumini�a Lupu: Acolo avem un gherghef primit de la o doamnă care a lucrat la Școala

Populară de Artă și pe care ni la donat nouă. Dumneaei ni la lăsat cu câteva rânduri începute
și în toată comuna Ciurea am găsit doar o singură persoană care să poată continua ce era început.

R: Este bine că încă mai pute�i crea. Mult succes, vă doresc.
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POSIBILĂ SALVARE 
Un car cu boi vînjoşi, nu pică
Pe drumul prost – aşa cred unii – 
Uitînd că buturuga mică
Va fi... salvarea naţiunii.

RECIPROCITATE 
La griji, necazuri şi nevoi, 
Am tot primit, lăsaţi sudalma; 
E timpul să mai dăm şi noi... 
Că tare ne mănâncă palma!

PROSTITUATA LA
SPOVEDANIE 
Cuaşa păcate să aspir
Să fiu iertatăar fin zadar; 
Dar mam convins sub patrafir
Că om cu har ca el... mai rar!

GheorgheBĂLĂCEANU

CINE NARE BĂTRÂNI
SĂ ȘII CUMPERE
Dei cumperi, cheltuieli seadună
Cu tratamenten număr mare;
Șiatunci, o strategie „bună”
La mul�i e... simpla renun�are.

PREȘEDINTELE
DEZAMĂGEȘTE
Citindui cartea „Pas cu pas”,
Mam bucurat deal său demers,
Dar de doi ani, taman invers,
El face mult prea des... popas!

LA OGLINDĂ
De dușmănie mam ferit,
Dar astăzi sunt nemul�umit;
Văd cel mai crunt dușman al meu: 
(Eu).

Mihai HAIVAS

PROVERBIALĂ
E greu în via�ă,
Când nai un foc
Șii ger denghea�ă
Chiar apan cioc!

CINE NARE BĂTRÂNI
SĂ ȘII CUMPERE
Dei cumperi, cheltuieli seadună
Cu tratamenten număr mare;
Șiatunci, o strategie „bună”
La mul�i e... simpla renun�are.

PREȘEDINTELE
DEZAMĂGEȘTE
Citindui cartea „Pas cu pas”,
Mam bucurat deal său demers,
Dar de doi ani, taman invers,
El face mult prea des... popas!

Elena MÂNDRU

TINERII DE AZI
Sunt ageri şi aprinşi de frumuseţe,
Spre viitor, desigur, se gândesc,
Merg la New York, în Londra, să
înveţe
Ai noştri tineri la Paris... cerşesc.

MEŞTEŞUG
Un consacrat ar fi să spună
O epigramă cum se scrie:
Iei strofa dintro poezie,
Apoi ciupeşti o poantă bună!

ÎNGRIJORARE  ECOLOGICĂ
Blestemata de secure
Schimbă codrului tabloul,
Iar din tainica pădure
No rămâne nici ecoul!

Vasile LARCO

BANCURIBANCURI
Întrun restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă 

şil întreabă:
– Dumneavoastră aţi cerut ceva de Beethoven?
– Nu, eu am cerut pui cu smântână.


Doi ciobani merg la un restaurant mediteranean. După ce citesc

meniul îl întreabă pe chelner:
– Domnule dragă, ce îs acelea fructe de mare?
– Caracatiţă, calamar, rac, creveţi, răspunde chelnerul.
– Apoi, bag de seamă, zice unul dintre ciobani, după cum zici

dumneata, vulpea, ursul şi lupul îs fructe de pădure!


Ministrul Finanţelor şi ministrul Economiei servesc un aperitiv la

bufet. După un timp, primul zice:
– Mai luăm ceva?
– De la cine? 
Se apropie un şofer de un poliţist şi începe săi mulţumească, îi face

un cadou şi chiar încearcă săi strecoare ceva bani în buzunar. Poliţistul,
nedumerit, îl întreabă care este problema. Răspunsul vine imediat:

– Dv. iaţi ridicat ieri permisul de conducere soţiei mele!


– Ce automobil frumos! E al dv.?
– Oarecum.
– Nu înţeleg.
– Când automobilul este curat şi în stare perfectă de funcţionare, îl

foloseşte soţia mea. E o serată undeva, maşina o ia fiica mea. În zi de meci,
devine proprietatea fiului meu.

– Totuşi, când este al dv.?
– Când trebuie dus la reparat.

ÎN GRĂDINA CU
LAVANDĂ

Printre tufele grădinii
De hortensii și verbinii
Se înal�ă, în buchete
Albastre și violete
Flori înalte, delicate
Și specific parfumate,
Levăn�ica, măndră floare,
Legănatăn vânt, sub soare.

Lavanda cea delicată,
Admirată, căutată,
Pentru parfum și culoare
Pentru bogatai valoare,
Are mul�i admiratori:
Zburătorii de prin flori,
Dar și cei ceo îngrijesc,
O culeg șio dăruiesc.

Intro zi, mai insorită,
O doamnă, pu�in grăbită,
Să lucreze prin grădină,
A deranjat o albină
Caren semn de apărare
An�epato foarte tare...
De la degetun�epat
Mâna toată sa umflat.

Albinu�ă, albini�ă,
Ai plătit cua ta fiin�ă
Dragostea ta pentru floare
Eu am dublă supărare:
Că prea doare a mea mână
Și pierderea ta sublimă...
Pentru floarea ceo ador,
Puteam chiar și eu, să mor...

Prof. V. ISPIR

PĂCATUL
IUBIRII

Motto:
Iubire din iubire...

cuvintele sunt de prisos,
nu mai merită irosite.
noi alergăm prin timp pe jos
spre visele neîmplinite.

iubita mea nu are glas
sămi spună ce doreştea spune
şi multe vise iau rămas
mumificaten vreo minune.

graiul, de mult în minei mut,
dar  logodit cu veşnicia,
întotdeauna am ştiut
prin gesturi sămi iubesc Maria.

vorbirea este de prisos
şi în mileniul prea sălbatic
e mai decent şi mai frumos
să rostim gândul  telepatic.

e secetă pe Terra mea
şi urlă lupii...bate vântul.
ni se şopteşte dintro stea
că  mai întâi a fost cuvântul.

aşa e Doamne  bine ştim,
dar ia priveşte spre pământuri:
nu mai e vremea să iubim
şi emigrăm...în patru vânturi.

şiarare, când ne întâlnim,
ascundem setea din cuvinte
şi clandestin  noi ne iubim;
păcatele iubiriis sfinte...

George FILIP

PANA DE IDEI
Rămas în pană de idei
Voi scrie despre derbedei,
Dar nu prea văd ce am de spus
Căs mul�i din ei acolo..."sus"!

VINURILE ȘI SCRISUL
To�i cei ce bine scriu, aș spune,
Căs băutori de vinuri bune,
Fiindcăs și deschiși la minte,
Te ame�esc doar prin cuvinte.

Vasile UNGURAȘU

FIECARE CU ALE LUI 
Masă mare, lume bună
Şi taraf de chef domnesc
Se prind uniin joc de mână
Alţii tot ce prind, halesc!

UNUI „CĂRTURAR”
Fiind cu ochiin patru părţi
Şin studiu adâncit mereu
Doar damelel mai scot din cărţi,
Dacă nui intră un careu...

DRAGOSTEA PENTRU
LECTURĂ
Aş vreantro viaţă viitoare,
Un melc să fiu, pe o potecă…
Să duc în spateo bibliotecă
Dar plină de bibliotecare!

LA NUNTA DE ARGINT
În  anu’ acesta, dragăţi scriu,
Acum, după un sfert de veac,
Când, iată, teoretic ştiu,
Ce practic nu mai pot să fac.

Mihai BATOGBUJENI�Ă
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FORMULE MANIERATE 
DE ADRESARE (II)

Formule de adresare Familiei Regale a
României

Atât în adresarea verbală cât și în cea scrisă, for
mulele de adresare sunt Majestă�ii Voastre, pentru
Majestatea Voastră, al Majestă�ii Voastre.

În scris, vom men�iona pe plic astfel:
În scrisorile adresate Principesei Moștenitoare

Margareta: „Alte�ei Sale Regale Principesa Moștenitoare
a României”

În scrisorile adresate Principelui Radu: „Alte�ei
Sale Regale Principele Radu al României”

Pentru Principesele Elena, Irina, Sofia si Maria:
„Alte�ei Sale Regale Principesa Elena/Irina/Sofia/Maria a
României”

Pentru Principele Nicolae: „Alte�ei Sale Regale
Principele Nicolae al României”.

La începutul scrisorii, formula de adresare
directă este:

pentru Principesa Moștenitoare Margareta,
Principelui Radu, Principesele Elena, Irina, Sofia si Maria
și pentru Principele Nicolae: „Alte�a Regală” sau „Alte�a
Voastră Regală”.

De asemenea, pentru Principesa Moștenitoare,
Principese și Principi, va fi evitată formula
„dumneavoastră” și folosite formele: „al Alte�ei Voastre
Regale”, „pentru Alte�a Voastră Regală” etc. Numai în
scris, se poate folosi în loc de „Majestă�ile Lor” formula
„MMLL”, în loc de „Alte�a Sa Regală”, formula „ASR” și
în loc de „Alte�ele Lor Regale”, formula „AALLRR”.

Formule de adresare ale militarilor

În relaţiile dintre ei, militarii sunt obligaţi să
respecte regulile de politeţe militară. Militarii se
adresează unul altuia, astfel: comandantul sau superiorul
în grad, subordonatului sau inferiorului în grad, cu
„Dumneavoastră” sau „Dumneata”, iar subordonatul sau
inferiorul în grad comandantului sau superiorului în grad
şi egali în grad, cu „Dumneavoastră”.

Când un militar se adresează altui militar îşi
spune gradul şi numele fără aşi specifica arma sau titlul
ştiinţific. Când se adresează subordonaţilor şi inferiorilor
în grad, în probleme de serviciu, comandanţii şi superiorii
în grad îi numesc pe cei dintâi după grad şi nume sau
numai după grad, eventual, adăugând înaintea gradului
cuvântul „Domnule/Doamnă/Domnişoară”

Când se adresează comandanţilor sau
superiorilor în grad, subordonaţii sau inferiorii în grad
adăugă înaintea gradului cuvântul
„Domnule/Doamnă/Domnişoară”. Atunci când sunt mai
multe cadre militare sau la adunarea acestora, comandan
tul sau superiorul în grad foloseşte formula: „Doamnelor,
domnişoarelor şi domnilor ofiţeri, maiştri militari şi
subofiţeri”

Când un militar doreşte să se adreseze altui
militar în prezenţa unui comandant sau superior în grad,
salută, apoi cere permisiunea acestuia astfel:
„Domnule/Doamnă/Domnişoară… gradul, vă rog să îmi
permiteţi să mă adresez
domnului/doamnei/domnişoarei… gradul, numele ”. 

Formulele de adresare fa�ă de reprezentan�ii
Bisericii:

„Unei  călugări�e: maică (numele) ori Cuvioasă
maică. Dacă este stare�ă ne putem adresa cu formula
Preacuvioasă Maică Stare�ă, Preacuvioasă Maică sau
Maică Stare�ă; Preacuvioasă maică este potrivit și pentru
o maică în vârstă;

Unui preot de mir: Preacucernice Părinte, sau
simplu, Părinte;

Unui ieromonah sau monah:  Părinte, Cuvioase
Părinte, Preacuvioase Părinte; iar în cazul că este și stare�:
Preacuvioșia Voastră, Preacuvioase Părinte Stare� sau
Părinte Stare�;

Unui episcop, episcop vicar ori arhiereu vicar:
Preasfin�ia Voastră sau Preasfin�ite Părinte Episcop;

Unui arhiepiscop sau mitropolit: Înaltpreasfin�ia
Voastră sau Părinte Arhiepiscop;

Unui mitropolit: Înaltpreasfin�ia Voastră sau
Înaltpreasfin�ite Părinte Mitropolit;

Patriarhului nostru: Preafericite Părinte Patriarh
ori Preafericirea Voastră.”

„AMBASADORII” CULTURII VASLUIENE 
LA FESTIVALUL INTERNA�IONAL 

„PARALIA DANCE, 2018”

La invita�ia lui Milenko
Anderski, presedintele IMMF Ohrid
Macedonia, ansamblul coregrafic
„Prietenia” Vaslui, în a cărui
componen�ă au fost forma�iile core
grafice „Style”, antrenor prof. Alis
Vârlănu�ă  „Prietenia”, antrenor
prof. AnușcaDoglan Elena de la
Palatul Copiilor și „Olimpienii”,
antrenor prof. GabrielaLolica
Antipa, de la Școala Gimnazială
“Ștefan cel Mare” Vaslui, au partici
pat în perioada 1116.06.2018 la
Festivalul Interna�ional „Dans în
Paralia”  2018, în compania ansam
blurilor coregrafice din Bulgaria,
Bosnia –Her�egovina, Muntenegru,
Polonia, Serbia.

Participarea la acest festival
fost o oportunitate de promovare a
valorilor cultural românești în con
text european, de a ne face noi
prieteni și de a stabili noi parteneriate
de colaborare cu reprezentan�ii altor
�ări.

Efortul făcut pe toate pla
nurile pentru a ajunge la Paralia
Katerini a fost foarte mare și nu poate

fi descris în cuvinte. Dar, cum vinul
cu cât este mai vechi cu atât este mai
bun, așa și acest eveniment va fi
apreciat în timp ca ceva extraordinar
și care a lăsat o "urmă"frumoasă și de
neuitat pentru mii de oameni din
numeroase �ări care neau văzut.

Prin fa�a ochilor lor va trece
ca un film de excep�ie chipul copiilor
noștri frumoși, inteligen�i, expresivi,
civiliza�i.

Parada �ărilor participante,
spectacolul și acordarea diplomelor
de participare, au fost momentele ofi
ciale ale Festivalului Interna�ional
“Dans în Paralia”  2018.

Felicitări antrenorilor
pentru pasiunea și dăruirea totală cu
care își fac datoria!

Mul�umim părin�ilor,
mul�umim Palatului Copiilor Vaslui,
mul�umim Școala Gimnazială
,,Ștefan cel Mare" Vaslui, mul�umim
S.C. ,,Transurb” S. A. Vaslui,
mul�umim translatorilor, prof. Mirela
Nistoroschi și prof. Adrian Gherghe,
mul�umim profesorilor înso�itori,
Săvescu Carmen, Lisevici Gabriela,
Botezatu AnaMaria, mul�umim
tuturor care au fost alături de noi,
împreună realizând un obiectiv foarte
important: promovarea corectă a
imaginii României în lume!

Mul�umim organizatorului,
domnul Milenko Anderski și staf
ului său, mul�umim Alexios
Karathanasis și echipei de la hotelul
“Eri” pentru strădania de a ne sim�i
bine pe tot parcursul șederii noastre
la Paralia.

Coordonator delega�ie,
prof. AnușcaDoglan Elena.

ANTRENORII AU CUVÂNTUL

“STYLE” Vaslui, la Festivalul Interna�ional “Paralia Dance,
2018”

Trupa Style, de la Palatul Copiilor Vaslui, s a deplasat în perioada 11
16 iunie la festivalul Interna�ional de Dans Paralia  Grecia 2018 .19 copii
frumoși și talenta�i șiau îndeplinit obiectivul: distrac�ie ,dans ,ptrietenie.
Experien�a și talentul neau adus din nou aprecieri, laude și aplauze furtunoase
și binemeritate.

Mul�umim Paralia – Grecia pentru experien�a minunată și de neuitat!
Mul�umim tuturor pentru sprijinul acordat!

Bravoooo STYLE!!!                                                                
Prof. Alis Vârlănu�ă

„OLIMPIENII”, la Festivalul Interna�ional „Paralia Dance, 2018”
Curiozitate, bucurie, emo�ie, împlinire sunt trăirile copiilor

OLIMPIENI de la Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Vaslui. Emo�ii mari în
sufletele noastre în glas și în pas de dans pe meleagurile olimpice, cu mândria
în suflet de român și atrăgând to�i românii de acolo spre delega�ia noastră ne
am sim�it “vedete”. Am primit felicitări de la românii afla�i în vacan�ă acolo sau
care lucrau șiau exprimat dorin�a dea le dansa copiii și în localurile lor, atât
de entuziaști erau.

Neam bucurat de invita�ii, poze făcute împreună și îmbră�ișări
călduroase, ferici�i că suntem deai lor și că participăm la Festivalul
Interna�ional “Paralia Dance, 2018”. Mul�umim organizatorilor pentru că au
făcut posibilă organizarea acestui eveniment.

Prof. Antipa GabrielaLolica.

PRIETENIAVaslui, la Festivalul Interna�ional “Paralia Dance, 2018”
Participarea forma�iei “Prietenia” Vaslui la Festivalul Interna�ional

“Paralia Dance, 2018”, a reprezentat pentru copii răsplata binemeritată  pentru
efortul depus la antrenamente pe parcursul anului școlar 20172018.

Felicitări pentru coregrafiile frumoase prezentate în fa�a publicului din
numeroase �ări dar și în fa�a foarte multor români, care șiau manifestat bucuria
și mândria apartenen�ei la România.

Revenire la antrenamente, reluarea cu sănătate a acestora  și mare
dorin�ă de afirmare.

Vacan�ă plăcută!
Prof. AnușcaDoglan Elena.
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În fiecare an, pe data de 29
iunie, facem pomenirea Sfin�ilor
Apostoli Petru și Pavel. Cei doi apos
toli sunt sărbători�i împreuna pentru că
au murit în aceeași zi, de 29 iunie a
anului 67, în timpul prigoanei creștine
declanșată de împăratul roman Nero.

Sfântul Petru, fratele apos
tolului Andrei, a fost de origine din
Bethsaida, localitate în apropierea
Lacului Tiberiadei. Cand șia început
activitatea publică, Petru era deja
căsătorit și se mutase la Capernaum,
unde trăia împreuna cu soacra sa.
Nicăieri nu se face men�iune în
legatura cu sotia sa, deși din Epistola
întai către Corinteni 9, 5, se poate de
duce că el șia luat so�ia în călatoriile
sale misionare. Textele canonice nu ne
spun dacă Petru a avut sau nu copii,
doar Faptele apocrife ale lui Petru
vorbesc despre fiica sa. Adeseori,
Petru devine purtătorul de cuvânt al
celorlal�i apostoli. Deși privilegiul pri
oritar de a fi descoperit că Iisus este
Mesia îi revine Sf. Apostol Andrei
(Ioan 1,41), Petru este cel care afirmă
cu mai multa tărie acest lucru, fapt
pentru care Mântuitorul îl eviden�iază
(Matei 16, 1320). Cu toate acestea, el
este cel care fluctueaza în credin�a sa
în Hristos, de la afirmare și până la ne
gare sau lepădare de El. Petru este
între primii ucenici care au sosit la
mormântul Mantuitorului, dupa ce fe
meile anun�ă învierea Sa, iar după
înăl�area la Cer, se erijează, fară a fi
ales de cineva, în conducător al apos

tolilor, își exercită rolul de conducător
în numirea celui care îl inlocuia pe
Iuda (Fapte l, 1522); vorbește la
Pogorarea Duhului Sfant (Fapte 2, 14
41); este unul din cei dintâi apostoli
care săvârșește o minune în numele lui
Iisus (Fapte 3, 110); îi condamnp pe
Anania și Safira; săvârșeste multe mi
nuni; îl primește pe Cornetius în
Biserică (Fapte 10, 111, 18), ceea ce
a fost intepretat ca un prim gest de de
schidere a învă�ăturii creștine către
neamuri, deși în disputa cu Sf. 
Apostol Pavel este cel care sus�ine
cererile iudeocreștinilor privind ob
servarea practicilor impuse de Lege
(Galateni 2, 1121); iese în eviden�ă
cu ocazia sinodului apostolilor de la
Ierusalim (Fapte 15, 711). Sa
săvârșit la Roma, prin moarte
martirică, alături de Sf. Pavel, în tim
pul persecu�iei neroniene.

Petru (nume corespunzand
gr. pétros si aram. kepha, cu în�elesul
de „piatră, stâncă”) se lămurește prin
Evanghelie: ”Iisus, privind la el [la
Simon, fratele lui Andrei], ia zis: Tu
ești Simon, fiul Iona; tu te vei numi
Chifa [Chefa] (ce se tâlcuiește: Petru)"
(Ioan 1, 42; subl. n.). „Și Eu î�i zic �ie
că tu ești Petru, și pe această piatră voi
zidi Biserica Mea, și por�ile iadului nu
o vor birui" (Matei 16, 18 ) loc invo
cat abuziv de catolici pentru funda
mentarea „primatului papal”. Moștenit
din latina populară în forma Chetru
(Sânchetru, de la Sanctus Petrus), nu
mele a fost reintrodus ulterior pe fil

iera grecoslava, formele lui românesti
cele mai răspandite fiind Petru, Patru
si Petre (diminutive: Petru�, Pătru�,
Petruș, Pătruș, Petrică, Petrișor etc.),
cu femininul Petra (diminutive:
Petru�a, Pătru�a, Petrica s. a.). Numele
mic Petru sta la originea multor nume
de familie (dintre care unele au fost
ini�ial tot nume de botez: Petrea, Pe
trache, Pătrașcu etc.). Petroniu si
Petronela (nume rare la noi, cu carac
ter neologic si livresc) nau legătură
etimologică cu numele grecesc al
apostolului, ci provin din vechiul
nume latin Petronius (de la petro,
"berbec").

Sfântul Apostol Pavel,
„Apostolul neamurilor”, sa născut
întro familie de evrei descendentă din
tribul lui Beniamin, în Tarsul Ciliciei,
probabil în primii ani ai erei creștine,
primind numele de Saul. A fost 
crescut și educat în tradi�ia fariseicș,
se pare, la Ierusalim, desăvârșinduși
educa�ia sub îndrumarea vestitului
rabin Gamaliei. În zelul său fa�ă de re
ligia părin�ilor săi, Saul devine perse
cutor al creștinilor, văzând în credin�a
creștină un dușman de moarte al
tradi�iei legaliste iudaice. În drum spre
Damasc, unde se îndrepta pentru ai
aresta pe creștinii de acolo și ai aduce
la Ierusalim spre a fi judeca�i, Saul
trăiește momentul de răscruce care îi
va schimba definitiv via�a. Mântu
itorul Iisus Hristos i se arată, învaluit
de o lumina strălucitoare, atrăgândui
aten�ia că cei persecuta�i nu sunt doar
creștinii, ci El însuși, în această iden
tificare a lui Hristos cu cei care cred
în El rezidă temeiul învă�ăturii pauline
despre Biserică, înteleasa ca Trup
mistic al lui Hristos. Este botezat de
Anania, episcopul Damascului,
schimbânduise numele din Saul in
Pavel. După o perioadă de trei ani în
Arabia, merge în Antiohia Siriei, de
unde întreprinde cele trei călătorii mi
sionare  în Cipru, Asia Mica, Pam
filia, Frigia, Galatia, Macedonia,
Tesalia si Ahaia (Grecia)  după care
urmează captivitatea sa din Cezareea
și Roma din anii 6163. A fost marti
rizat în timpul împăratului Nero prin
decapitare, ca cetă�ean român, în
același timp cu Petru.

Pavel este forma româneasca
a lui Paul (lat. Paullus, explicat prin
adjectivul paullus, "mic"), încetă�enită
sub influen�a grecoslava. La noi,
formele cele mai răspândite ale nu
melui au fost Pavel, Pavăl, Pavlu,
Pavle (ultimele trei ieșite azi din uz),
cu diminutive ca Pavelică, Păvălaș,
Pavu etc. (pentru femei: Pavelina,
Paulina, Polina, cu diminutive rare ca
Paulica, Pauli�a, Pavelica, Paveli�a,
Păvălu�a, Pavelu�a etc.). Paul
(pronun�at uneori Pol si diminutivat
mai ales Paulica) și Paula sunt forme
neologice, ajunse la noi sub influen�a
occidentala, mai ales catolică. La fel
și Paulin (care apare însă mult mai rar)
și chiar Paulina (deși acesta din urma
are și unele precedente locale). Ca și
numele Petru, Pavel/Paul stă la baza
multor nume de familie (Pavelescu,
Pavlovici, Paulescu, Paulian etc., etc.).

SS FF II NN �� II II   AA PP OO SS TT OO LL II   
PP EE TT RR UU   ȘȘ II   PP AA VV EE LL

SFIN�II APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL.
OBICEIURI ȘI TRADI�II

Potrivit datinilor populare româneşti, sfinţii Petru şi Pavel stau în
Lună: primul, la dreapta, al doilea, la stânga. Sfântul Petru este cel ce are cheile
de la poarta şi de la încăperile Raiului, fiind şi mâna dreaptă a lui Dumnezeu.

Se spune că Sfântul Petru guvernează peste ploaie şi căldură şi că are
puterea de a arunca grindină peste pământ. Înainte de a o slobozi, el o fierbe trei
zile la rând pentru a o mărunţi astfel încât să nu afecteze prea tare ogoarele
muritorilor. Când tunetele se aud cumva înăbuşit ori se izvodeşte huruit mare
în ceruri înainte de ploaie, se spune că Sfântul Petru a pus la fiert piatra pentru
grindină. 

În multe povestiri şi snoave populare, Sânpetru apare precum un om
obişnuit: îmbracă straie ţărăneşti, lucrează pământul, creşte vite şi, desigur,
pescuieşte. Se zice că, atunci când Sfântul Petru plesneşte din bici, sar din
acesta scântei, care, odată căzute pe pământ, se transformă în licurici. O altă
legendă spune că, atunci când oamenii se îndepărtează de credinţă, Sânpetru
cheamă balaurii şi începe să pornească grindina asupra acestora, mărunţindo,
ca să nui pună în mare pericol. 

În ziua sărbătorii, oamenii obişnuiesc să dea de pomană pentru su
fletele celor morţi, sărbătoarea fiind cunoscută şi sub numele de Moşii de Sân
petru. Conform credinţei populare, moşii ar fi fost nouă bătrâni care făceau
doar lucruri bune şi minuni peste tot pe unde mergeau. Obiceiuri, tradiţii şi
superstiţii  De ziua Moşilor de Sânpetru sau de Vară, femeile împart oale cu
apă, pentru ca cei morţi să aibă ce bea pe lumea cealaltă. 

Tot în această zi, oamenii au voie să lucreze orice, dar să nu toarcă,
căci se crede că astfel se întorc colacii de la morţi. În ziua Moşilor de Sânpetru,
femeile dau de pomană şi vase cu vin, lapte şi mâncare gătită. Se spune că nu
îi e îngăduit niciunei femei să mănânce mere până în această zi, fiindcă îi supără
pe morţi. După sărbătoare însă, femeile tinere pot mânca mere, cele vârstnice
fiind nevoite să mai aştepte până la Sfântul Ilie. 

În această zi, se duc la biserică mere, colivă, colaci şi puţină miere în
faguri. Până în această zi nu se scutură merii. Se crede că, dacă se respectă
această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei. 

Oamenii pistruiaţi trebuie să se spele pe faţă cu apă, la miezul nopţii,
când cântă cocoşul. Tradiţia spune că, respectând acest ritual, pistruii nu se mai
înmulţesc. 

Dacă tună şi fulgeră azi, nucile şi alunele vor fi viermănoase.
Sărbătoarea sfinţilor Petru şi Pavel se ţine timp de trei zile, pentru ca

agricultorii să fie protejaţi împotriva potopurilor şi pentru ca grânele lor să fie
bogate. 

În lumea rurală, sărbătoarea este cunoscută sub numele de Sânpetru şi
marchează vremea secerişului şi jumătatea verii agrare. Ziua de dinaintea
sărbătorii este dedicată spiritelor cerului care, până în această zi, umblă libere
prin lume şi îi pedepsesc pe cei care dorm pe afară. Un mod de protecţie îm
potriva acestor duhuri sunt usturoiul şi pelinul. 

Fiind pus mai mare peste încăperile Raiului, Sânpetru împarte hrana
animalelor sălbatice, mai ales lupilor  această zi fiind denumită şi „Sărbătoarea
lupilor“  şi fierbe grindina pentru a o mărunţi prin topire şi a deveni mai puţin
primejdioasă pentru oameni şi ogoare. 

Se spune că, de ziua Sfinţiilor Petru şi Pavel, privighetorile şi cucii nu
mai cântă, iar cei din urmă se transformă în şoimi, ei revenind la forma lor
originală în ziua Bunei Vestiri. 

Sânpetru este cel mai cunoscut personaj din calendarele populare
româneşti, sărbătoarea sa neavând un număr fix de zile de post şi fiind vestită
de apariţia licuricilor şi de tăcerea cucilor. În tradiţia populară, Sânpetru apare
fie ca personaj pământean, fie ca divinitate celestă. Se spune că, la marile
sărbători calendaristice (Crăciun, Anul Nou, Bobotează, Mucenici, Sângeorz,
Sânziene), Sânpetru poate fi văzut de pământeni la miezul nopţii, când se de
schide pentru o singură clipă cerul, stând la masa împărătească în dreapta lui
Dumnezeu. 

De asemenea, se spune că Sânpetru este un bun sfetnic al lui 
Dumnezeu, carel consultă în luarea unor decizii. 

Celor peste 260.000 de români care îşi serbează onomastica în
această zi le urăm fericire, multă sănătate şi voie bună!



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca. 700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta)

Telefon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2, gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu

garsonieră + diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509 039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Rela�ii la telefon 0752.652.194

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIA
BIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475
426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
* Vând două fotolii, o masă şi un pat, din lemn de esanţă tare. Preţ negociabil. 
Telefoane: 0742 968 778 şi 0775 044 899.
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
133 locuri de muncă disponibile la 27.06.2018

– SC ALDELIA SRL 5 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor

– SC ALDESVEX SRL 15 croitoriconfec�ioneri
îmbracaminte, dupa comandă, 5 muncitori constructori
bârne, chirpici, piatră, 10 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor, 5 muncitori necalifica�i la spargerea
si tăierea materialelor de construc�ii

– SC ARISMA DISTRIBUTIE SRL 1 bucătar, 1
cameristă hotel, 1 spălătoreasă lenjerie

– AUTOBUZUL SA 2 șoferi autobuz
– SC CARISAB SRL HUSI 1 electrician

echipamente electrice și energetice
– SC COSMAZ TRANS SRL 1 vânzător
– SC DOGMA IMPEX SRL 5 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 2 șoferi autobuz
– SC DYPRIM WINE SRL 1 contabil, 1 manipulant

mărfuri
– ENACHEMORARIT SRL 1 manipulant mărfuri

1 paznic
– SC ENRI ANGEL SRL 5 confec�ioneri articole

din piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– I.I. GISCA ANCUTA LACRAMIOARA 1
vânzător

– SC HUTANU TAILORS SRLD 1 croitor
– SC INVESTCAD SRL 2 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 2 șoferi autobuz
– SC MIRTOFAR SRL 3 confec�ioneri articole din

piele și înlocuitori
– SC MOBILGLASS SRL HUSI 1 tâmplar univer

sal
– SC PETAL SA 5 frezori universali, 5 lăcătuși

mecanici, 5 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor
solide si semisolide, 5 strungari universali, 3 sudori

– SC PETRA SHOES SRL 2 cizmariconfec�ioneri
încăl�ăminte, după comandă, 1 croitorștan�ator piese
încăl�ăminte, 3 cusători piese din piele și înlocuitori

– SC BENAZA SRL HUSI 2 operatori introducere
validare și prelucrare date

– SC REIAda SHOES SRL 5 confec�ioneri articole
din piele și înlocuitori

– SC SEBAC INVEST SRL 4 muncitori necalifica�i
la asamblarea, montarea pieselor

– SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTEN�Ă
1 asistent medical (studii superioare)

– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chel
ner)

– SC SPIDER FLUX SRL 3 spălători vehicule
– SC VASEA SRL HUSI 1 lucrător

bucătărie(spălător vase mari), 1 ajutor ospătar, 1 ospătar
(chelner)

– SC ZACOM SRL 2 vânzători

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din
tablă, 30X15m, în

localitatea
Zăpodeni, Vaslui.

Telefon:
0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela
ii la telefon: 0744.231380



Ziua lucrătorilor din peni
tenciarele din România se
sărbătorește la 29 iunie, dată la care
Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe
Sfin�ii Apostoli Petru și Pavel, ocroti
torii sistemului, potrivit siteului
http://anp.gov.ro/.

În baza protocolului încheiat
la 20 octombrie 1993 între Ministerul
Justi�iei și Patriarhia Română, sa
decis reluarea activită�ii religioase în

penitenciarele din România, sub
patronajul spiritual al Sfin�ilor
Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii
sistemului.

Ziua de 29 iunie, la care se
sărbătoresc Sfin�ii Apostoli Petru și
Pavel, a devenit și Ziua lucrătorilor
din penitenciarele din România. În
cadrul acestor unită�i, se organizează
"Ziua por�ilor deschise", precum și
manifestări menite să omagieze foștii

și actualii lucrători din acest sistem.
Această zi constituie un bun prilej
pentru promovarea tradi�iilor

organiza�ionale ale institu�iilor peni
tenciare, precum și pentru
îmbunătă�irea percep�iei opiniei pu

blice cu privire la rolul lucrătorilor de
penitenciar în societate. 

CM
YK
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PICTORUL EUGEN DRĂGUŢESCU, UITAT DE MULTĂ LUME, 
DAR NU ŞI DE IEŞENI! 

Născut la Iaşi, pe 19 mai 1914 şi plecat la cele veşnice
în 1993 la Roma, în Italia, la vârsta de 79 ani, Eugen Drăguţescu
a fost un artist plastic desăvârşit, pictor şi grafician, din păcate
uitat de lume la un moment dat. Mai mult chiar, deoarece sa sta
bilit în străinătate în decursul vieţii, el a fost şi exclus din
lucrările de specialitate editate în România. Pictorul Eugen
Drăguţescu a absolvit Academia de BelleArte din București, în
perioada 19321938 şi încă din perioada studen�iei, conform
"Wikipedia", participă cu două lucrări, "Căsu�ă la mahala" și
"Copil orb", la Salonul Oficial de desen și gravură, patronat la
vremea respectivă de Ministerul Culturii și Artelor. Din comisia
de selec�ie făceau parte Camil Ressu, Jean Al. Steriadi, Francisc
Șirato și Marius Bunescu.

Artistul se dovedește a fi şi un desenator bun, de expre
sie, interesat de traseul creionului, dar și de armoniile cromatice.
În 1936 își deschide prima expozi�ie personală la Galeria Mozart.
În 1939 câștigă concursul pentru Premiul Romei, care îi permite
să studieze în Italia la Accademia di Romania.

În tot acest timp, tot conform "Wikipedia", el continuă
să participe la diverse manifestări artistice din �ară; astfel, în
1940 expune șapte lucrări la Salonul Oficial de toamnă din
București. Lucrează câ�iva ani în Olanda (19461949), apoi se
întoarce în Italia, locuind la Assisi și, din 1959, la Roma. Are
numeroase expozi�ii personale în Italia, Olanda, Mexic, SUA,
Elve�ia.

Lui Eugen Drăgu�escu i sau decernat dea lungul
vremii multe premii prestigioase. Primul dintre ele a fost Premiul
Simu, la București în 1940, urmat de cel acordat în 1953, în urma
participării la Expozi�ia Interna�ională de Artă, de la Messina.
Ulterior a primit premiul Funda�iei Ford și premiul Bienalei din
Vene�ia, în 1956.

Începând cu data de 10 noiembrie 2014, Banca
Na�ională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă
din argint dedicată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui
Eugen Drăgu�escu.

La Muzeul Unirii din Iaşi, întro zi de
sâmbătă ploioasă

Trecând la timpul prezent, să remarcăm faptul că
Muzeul Unirii din Iaşi, pe 23 iunie 2018,  întro sâmbătă
ploioasă, dar cu mult soare în sufletele iubitorilor de cultură din

Moldova şi Bucovina, a găzduit lansarea cărţii "Eugen
Drăguţescu  omul şi artistul, în scrisori", de "Înălţimea Sa"
Victor Iosif (cu aspect de... baschetbalist, după aliură!), fost pro
fesor de limba română la Vicovu de Jos şi devenit ieşean nu cu
mult timp în urmă. Manifestarea a fost organizată de Societatea
pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina  Filiala Iaşi, în
parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România  Filiala Iaşi.
Printre participanţii din sală şi de la prezidiu sau aflat Mandache
Leocov (în plină vervă la 90 ani), Dumitru Rădăuceanu, Marin
Gheorghe Nicolae (vestitul... MeGheNe de pe şantierele patriei),
Constantin Mănuţă, Vasile Diacon, Dimitrie Ţopa (din
Bucureşti, rudă prin alianţă cu Eugen Drăguţescu), Carmen
Andronache (din Rădăuţi, preşedinta Societăţii "mamă" din
Bucovina), Liviu Papuc (moderatorul evenimentului), autorul
Victor Iosif şi o parte din membrii Asociaţiei Literare Păstorel
Iaşi (ALPI), precum Mihai BatogBujeniţă, Cornelia Ursu,
Vasile Larco, Dan Teodorescu, Angela Pistol, Doina Toma,
Viorica Şerban, Corina MateiGherman, Ionel Pintilii, Martha
Eşanu, din nou Vasile Diacon (în dublă calitate).

Evenimentul din "Casa lui Cuza", de pe str. Alexandru
Lăpuşneanu nr. 14 din Iaşi a avut loc în cadrul manifestării de
numite "Amiază culturală bucovineană"  ediţia a 83a şi a durat
peste două ore, una fiind "acaparată" de prof. Vasile Diacon, care
a prezentat cartea de la "A la Z", cu multe aspecte despre viaţa
pictorul Eugen Drăguţescu, care a fost prieten şi cu marele
Constantin Brâncuşi!

"Domnul Dimitrie Ţopa, aici de faţă, este rudă prin

alianţă cu Eugen Drăguţescu. La îndemnul inginerului Dimitrie
Ţopa, profesorul Victor Iosif scrie o carte extraordinară despre
Eugen Drăguţescu, cu multe comentarii ale autorului la scrisorile
publicate în volum. Pot spune că volumul scris de Victor Iosif
este o biografie romanţată, cu materialul clientului. Este o carte
de corespondenţă, care curge ca o poveste. Această carte are de
fapt doi autori, pe Victor Iosif care a scriso şi pe Dimitrie Ţopa
care a gândito! Victor Iosif spune singur că se numeşte
<<pălmaş cultural>>!", a spus prof. Vasile Diacon.

Am mai consemnat următoarele declaraţii din partea
membrilor prezidiului:

 Liviu Papuc: "Am răsfoit acum cartea, este interesantă,
iar pentru mine este prima carte despre Eugen Drăguţescu".

 Carmen Andronache (preşedinta Societăţii pentru
Cultură şi Literatură Română în Bucovina, din Rădăuţi):
"Societatea noastră se zbate să supravieţuiască, cu ajutor ZERO
din partea statului! Dar noi avem datoria să menţinem în viaţă
această societate bucovineană. Nu este uşor, deoarece aici nu se
câştigă bani, ci doar se investeşte. Dar dacă această pasiune este,
noi luptăm! Prin faptul că prof. Victor Iosif a fost luat aici, la Iaşi,
noi am pierdut un <<băiet>> de treabă! Profesorii de română au
jurământul lui Eminescu de respectat şi noi nu vom lăsa garda
jos, atât cât vom putea.  Noi facem ceea ce credem şi credem ceea
ce facem!".

 Dimitrie Ţopa: "Ca inginer am lucrat pe multe
şantiere. Bunicul meu era topometrist, lucra cu Anghel Saligny,
iar seara juca şah cu el. Am ajuns şi la Iaşi la un moment dat şi
asta datorită lui Eugen Drăguţescu. Mă bucur că la această man
ifestare, în sală sunt şi mulţi bucovineni. Fratele mamei era
căsătorit cu sora lui Drăguţescu. Am găsit în casă această
comoară: scrisori, fotografii! Vreau să fac acum şi o expoziţie la
Iaşi, după ce am făcut una la Bucureşti şi alta la Rădăuţi. Am
făcut şi o expoziţie la Constanţa şi alta la Academia Română de
la Roma, dar ultima a fost o deziluzie, din motive organizatorice.
Fondul Eugen Drăguţescu va ajunge la Muzeul Literaturii
Române. Voi preda desenele lui Drăguţescu la Rădăuţi şi
Suceava. Pe 17 iulie, expoziţia Eugen Drăguţescu va ajunge la
Iaşi. Mai vreau să se facă un bust Drăguţescu, iar o stradă din Iaşi
săi poarte numele. Se pune problema să se recupereze cultura şi
tradiţia şi nu altceva!".

  Victor Iosif (vădit emoţionat în faţa asistenţei): "Sunt
onorat de prezenţa dumneavoastră în această sală istorică de la
Muzeul Unirii, dar nu vreau să abuzez de răbdarea
dumneavoastră. Un important ajutor în scrierea şi lansarea cărţii
lam primit şi din partea soţiei şi a fiicei mele. Mulţumesc respec
tuos celor de la Asociaţia Literară Păstorel Iaşi care au venit azi
aici, la această manifestare".   

Iată cum, Iaşul a primit azi, 23 iunie 2018, un nou se
mnal istoric de la valorile culturale care sau născut pe aceste
meleaguri.

Chiar dacă pictorul Eugen Drăguţescu a fost uitat de
multă lume la un moment dat, ieşenii au luptat pe "baricadele
culturale" ale secolului al XXIa şi lau readus astfel în memoria
românilor de pretutindeni! Spre cinstea lor şi a eroilor acestui
neam... 

Dan TEODORESCU

ZIUA LUCRĂTORILOR
DIN PENITENCIARELE

DIN ROMÂNIA 


