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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie trăită –

vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at jude�ul). Mereu a fost
întrun plan prezent, martor și actant la tot ce sa înfăptuit în municipiul,
jude�ul Vaslui sau chiar în Moldova românească. El însuși nea lăsat
multe volume de istorie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă
jurnalistică. 

În peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu remarcabilă… Omul
și opera au intrat deja întrun patrimoniu. Mărturiile sale sunt unice și,
acum, imposibil de cuantificat exact.” 

Prof.Univ.Dr. Al. Ionescu – 
Laureat al Premiului Academiei Române

(15 iulie, 2018)

Pentru cine nu știe, precizez principalele aspecte ale propagandei
socialismului multilateral dezvoltat și promovarea cadrelor în jude�.

Pe baza Hotărârilor Plenarei P.C.R. din 1971, apărarea cuceri
rilor poporului român (în toate domeniile) era îndatorire patriotică și
tot ce însemna aparat de partid și de stat, cu tot felul de direc�ii, sec�ii,
sectoare și persoane (salaria�ii statului) trebuia să fie în primul rând al
construc�iei noii societă�i și apărarea acestor cuceriri (sociale). De
aceea era nevoie întotdeauna de aten�ie acordată omului nou care să fie
primul luptător al Partidului indiferent de domeniul de activitate. Așa
sa ajuns la cei 4 milioane de membri de partid comunist.

Învă�ământul a devenit pârghie principală pentru educarea
tineretului, iar „cultura” adică acele Comitete de cultură de diverse
niveluri și căminele culturale, cinematografele, sta�iile de radioficare,
bibliotecile, trebuiau să ofere popula�iei căi de însușire a ideologiei.

Indiferent unde, directorii și tot felul de șefi erau promova�i strict
pe criterii de partid. Unde să se afle cel care nar fi fost de acord cu
această ideologie, care, chiar aceasta, crea posibilitatea ca orice șef să
dea afară pe cei indezirabili func�iei sale.

Așa se constată că to�i inspectorii generali din fruntea 
Inspectoratelor școlare, to�i președin�ii comitetelor de cultură și mai
ales to�i ziariștii vremii (ziarul Vremea nouă era organul Comitetului
Jude�ean de Partid) erau învesti�i cu calitatea de activist de partid.
Putea să fie altceva, Chiper, Bran, Condrea, Rănceanu, Clisu, Cârjă,
Avram, Pracsiu sau altcineva? Sau, directorii de școli și licee. Cel mult
erau deosebi�i prin fanatismul lor și cum se afirmau ca turnători la
partid sau la Securitate (era un caz special cu Gruia Novac?) Pe unii
dintre cei pomeni�i ia prins Revolu�ia și… de unii nu sa mai auzit,
câ�iva sau refugiat în munci mărginașe, doar pu�ini au cutezat să mai
scoată capul câ�iva ani.

După Revolu�ie era mare nevoie de oameni care „să știe” cum se
fac treburile, drept care Cârjă, Pracsiu, Ciobanu, Apostolache,
Alexandrache, Mera și destui al�ii „sau revolu�ionat” chiar ei și… au
ocupat func�ii înalte ca prof. Constantin Alexandru (ajuns Președinte
de Consiliu jude�ean, care ma purtat prin judecă�i revendicând TVV),
de altfel un bun organizator și stimat ca educator,  G. Alexandrache (la
fel). Pracsiu a mai stat pe la ziar, sa retras la catedră, dar lam ajutat
să ajungă inspector școlar (chiar era nevoie de pregătirea lui acolo)
drept care șia schimbat nu numai ideologia ci și diferite partide (cu co
municate de presă). Noii inspectori generali, tot numi�i, dar de noile
partide de la conducerea României, lau păstrat o vreme ca și pe al�i
inspectori cel pu�in „acoperi�i” în schemă (și azi e un plagiator,
Ionescu, pe acolo). De câtva timp sa și îmbolnăvit deci e retras în fa
milie, dar este din ce în ce mai mare critic și istoric literar de autori
tate locală, promotor, deci.

(Continuare în pagina 2)
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COTITURA DE LA COTITURA DE LA 
COTUL DONULUICOTUL DONULUI

EI AU SUPRAVIE�UIT MĂCELULUI 
DE LA COTUL DONULUI…

Continuarea interviului cu Voiculescu Gheorghe,
veteran de război 

… Întro seară am intrat tot în sat. Neam dus la o casă, când am
ajuns la casa aceea eram vreo câ�iva inși. Și când am ajuns la dânșii ei au
stins lumina, ei nu aveau voie să �ină lumină. �ineau doar o bucă�ică de
lumânare. Nus de spus astea, dar trebuie să spui, au rupt ușa și au intrat
înăuntru. Când am intrat înăuntru era un moșneag bătrân și cu vreo
câteva fete din astea și fetele acelea plângeau că fuseseră al�ii înainte.
Cred că făcuseră ceva, da, au făcut și ai noștri. Am bănuit doar. Eu am
fost mai milos de oameni. Am zis că mam pus pentru dânșii și pe urmă
am fost consemnat de colonel la locotenent că „Vezi că acesta �ine cu
rușii.”

R: Dar trădători ai găsit, ai văzut, ai auzit?
V.GH.: Nu pot să spun că asta a fost. Îs multe, domnule profesor.
R: Vreau să povestesc ceva. Înainte de a răsări soarele, pe 19 noiem

brie 1942, era frig?
V.GH.: Da, dăduse zăpada, dăduse iarna peste noi. Noi nu

plecasem în iarnă acolo, dar ea a venit. Noi primisem pachete din �ară
pentru că acasă se aflase că a venit iarna.

R: Deci aproape de Kletskaia se strângeau tancurile rusești care
„strângeau punga” – pentru că au strâns ca întro pungă pe români.

V.GH.: Noi am fost cam la 20 de kilometri de Stalingrad. Donul
era în fa�ă și Stalingradul în dreapta. Cum eram noi cu fa�a spre front, în
dreapta era.

R: Acolo, rușii au trecut cu tancurile să prindă în „pungă” 150.000 de
români. Un sergent, șofer – pentru că nu mai aveau ofi�eri, a zis așa: cine vrea
să scape, după mine, și a luat vreo 100 de oșteni cu șase camioane. Aceștia au
dat �evile de eșapament jos, aveau echipament ușor, puști, grenade, mitraliere.
Au urcat în cele șase mașini și au for�at linia frontului și cinci mașini au scăpat
din șase. A fost măcel mare. Dar au scăpat 61 de oameni din cei aproape 200.
Am această mărturie. Am făcut compara�ia când va�i organizat voi și a�i mers
cu locotenentul sau sublocotenentul vostru.

V.GH.: Nu iam știut nici atunci numele. Numai lam cunoscut.
Noi neam organizat pentru că a fost el, nu știu din ce unitate făcea parte
sau dacă era sublocotenent, dar mul�i ziceau că acesta a fost un om mai
cu inimă.

VA URMA
Fragment din cartea „JALE ȘI EROISM ROMÂNESC LA COTUL

DONULUI… ȘI DUPĂ!”, Editura Pim, Iași, 2019, 274 p.
Dumitru V. MARIN

ANUN� PREALABIL
privind afișarea publică a documentelor

tehnice ale cadastrului 
Comuna HELEȘTENI, jude�ul Iași, anun�ă publicarea documentelor

tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 2, 3 pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și
publicită�ii imobiliare nr. 7/1996 , republicată cu, completările ulterioare.

Data de început a afișării: 17.02.2020.
Data de sfârșit a afișării: 17.04.2020.
Adresa locului de afișare: Sediul Primăriei comunei Heleșteni.
Cererile de rectificare ale documenta�iei tehnice vor putea fi depuse la

sediul Primăriei comunei Heleșteni și pe siteul Agen�iei Na�ionale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.

Informări privind Programul na�ional de Cadastru și Carte funciară
20152023, se pot ob�ine pe siteul ANCPI, accesând
http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,
Constantin Hira

(Continuare din pagina 1)

La ora actuală cei care blagoslovesc talentele locale, constatând
că au mare și mult talent ar fi întro ordine a valorii lor, Th.
Codreanu, Th Pracsiu (care împreună cu consoartele alcătuiesc
superelita intelectuală a jude�ului, cred, ei), Gruia Novac, Gheorghe
Clapa (ce păcat că e tare bolnav) și pe ici pe acolo al�i doi trei
prefa�atori de carte. De precizat că cei mai mul�i autori aleargă după
blagoslovenii pe la universitari ieșeni sau din alte păr�i, care le
descoperă și mai multe calită�i pe care le au șii situează chiar
înlăuntrul marilor curente sau dea dreptul în universalitate (pe
această bază și unele so�ii cu 13 căr�i, ajung membre ale Uniunii
Scriitorilor, iar întro situa�ie „comercială” o cucoană a ajuns dr. în
știin�e. Pe baza asta și putere PSD, are și un post de conducere foarte
bine plătit). 

Resurec�ia spiritului comunist mi sa părut evidentă cu ocazia
lansării unei căr�i de raft prăfuit, joi, 30 ianuarie 2020, cu o listă de
41 de personaje, mai toate prezente la lansare, așteptând săl laude pe
„compozitor”. Când am intrat ca reporter în sala Bibliotecii Jude�ene
de la Vaslui, am crezut că mă aflu la o importantă ședin�ă de partid
de dinaintea lui 1989. Chiar și majoritatea participan�ilor (pe unii 
iam revăzut după decenii), au crezut că, iată, și eu sunt de ai lor.

NU. Nam fost și nici nam putut fi de ai lor, deși uneori sătul 
săi tot înfrunt aș fi vrut. Cum să pot fi din gașca lui Rănceanu,
Anghelu�ă, Cârjă, Bahrim, Ciobanu, Apostolache, Clisu, ș.a., ș.a.
când mau lucrat cum au vrut, când se promovau unul pe altul, inclu
siv la alegerea directorilor? Eu am publicat articole din 1957, căr�i
din 1976, am sprijinit Festivalul Umorului din 1970, crede�i că
încăpeam cel pu�in printre nominaliza�ii la premii, diplome,
distinc�ii? Eram singurul doctorand din jude�, cu gr. I, cu activitate
publicistică… să mă vadă vreunul din ghemul intereselor…? Și, ăștia
au avut acces la �â�a bugetului, nu glumă.

(Continuare în pagina 12)
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O CARTE DOCUMENT DESPRE 
JALEA ȘI EROISMUL UNUI NEAM

Ori de câte ori deschid o carte despre istoria
neamului mă întreb; în ce măsură cele descrise în acea
carte corespund adevărului istoric, în ce măsură sunt
conforme realită�ilor trăite de o na�iune sau un popor prin
evocarea unor evenimente, nu rareori cruciale, în evolu�ia
lui istorică. Dacă despre Primul Război Mondial istoria
noastră, în sfârșit, se apropie de adevăr, despre locul și
rolul României în cel deal IIlea Război Mondial suntem
încă departe de adevăr. Să fie timpul insuficient pentru
a cunoaște istoria adevărată? Să fie presiunea unor
interese străine poporului nostru care apasă greu asupra
adevărului istoric? Sau lașitatea și malonestitatea celor
îndritui�i să prezinte realită�ile timpului la adevărata lor
valoare și semnifica�ie. Istorici de renume precum Dan
Berindei sau Dinu C. Giurăscu, elevi devota�i și produse
de excep�ie ale școlii alogenului Mihail Roller, neau
sufocat cu mistificările lor în timp ce istorici ca Gheorghe
Buzatu li sau înăbușit vocile. Mai mult, fiecare istoric de
oarecare notorietate se simte obligat să prezinte propria
variantă a Istoriei României, pretinzândo ca originală și
adevărată, dacă nu chiar sinceră, nu rareori gafând lamen
tabil atunci când este vorba de momente delicate sau cu
impact asupra destinului acestui popor. O curiozitate greu
de explicat este și cea a manualele școlare care prezintă
trunchiat, sau eronat prin omisiune istoria �ării, ca și cum
nu istoria neamului este cartea de căpătâi a oricărui popor
sau na�iuni. 

Mistificările au mers până acolo încât marii eroi
ai neamului au fost condamna�i ca trădători, iar trădătorii
ridica�i la rangul de eroi. Bestia roșie, care avea ca scop
dispari�ia acestei na�iuni așa cum preconizau marii ideolo
gi ai comunismului Frederich Engels și Karl Marx, avea
să ridice ura și instinctele primare la rang și stil de via�ă
menit să distrugă poporul din interior prin vrajbă și crimă.
Și atunci unde este Institutul de Istorie, unde este
Academia Română, întâmplător condusă astăzi de un
istoric, ca printrun efort comun cu a celor de specialitate
să elaboreze o istorie în concordan�ă cu adevărurile
existen�iale ale acestui popor risipind variantele
periculoase, răuvoitoare și inoportune de tipul Lucian
Boia sau ale istoricilor maghiari a căror versiune sa
propagat până și în curricula școlară. 

Se pare că a trecut suficient timp de la Primul
Război Mondial ca unele mari adevăruri să poată fi spuse
deschis cum ar fi marea trădare a liberalilor, taxa�i încă de
Eminescu ca „patrio�i de ocazie” sau „stârpituri cu gura
largă”, autorii „monstruoasei coali�ii” orchestrată de I. C.
Brătianu și C.A. Rosetti pentru detronarea domnitorului
pământean Alexandru Ioan Cuza, făuritorul României
moderne, sau semnatarii păcii de la Buftea prin urmașul
lui Brătianu Ion I.C. Brătianu și Alexandru Marghiloman,
cel mai umilitor tratat semnat vreodată în istoria acestui
popor conform căruia, pe lângă alte clauze înjositoare, noi
trebuia să ieșim din robia germană de abia în 2018.
Adăugăm acestora și excluderea delega�iei române de la
tratativele de pace de la Paris pentru că Brătianu juca la
două capete. 

Se pare că a trecut suficient timp pentru ca să se
recunoască marile merite ale Reginei Maria, ale
mareșalului Averescu, ale regelui Ferdinand, ale eroilor
Marii Uniri din Basarabia, Bucovina și Transilvania, pe
care comuniștii aveau săi extermine până la unul. Dar nu
a trecut suficient timp pentru a vorbi deschis despre
uzurpatorul și tiranul Carol al IIlea, care a dispre�uit
profund poporul și �ara aceasta, a cărui politică
dictatorială a dus la pierderea unei treimi din suprafa�a
�ării deschizând drumul dictaturilor care sau dovedit
dezastruoase pentru �ară. Deasemenea despre trădarea lui
I. Gh. Duca, care avea săl coste via�a pe peronul gării din
Sinaia, despre fatidica zi de 23 august 1944 când regele
Mihai I îl arestează pe Conducătorul Statului Ion
Antonescu și ordonă încetarea ostilită�ilor împotriva
Uniunii Sovietice fără armisti�iu, ac�iune care a costat
România trei săptămâni de haos și vandalism, 150.000 de
solda�i și ofi�eri duși în prizonieratul bolșevic, decorarea
regelui, drept răsplată, cu cea mai înaltă distinc�ie
sovietică, ordinul Pobeda cu diamante, ca apoi abdicarea

să fie o atitudine for�ată, justificată și necesară(?). 
Personalită�i și nume de referin�ă, evenimente și

schimbări de situa�ie sau atitudine, au fost răstălmăcite
după cum a bătut vântul istoriei și interesele politice de
conjunctură. Nici astăzi lucrurile nu sau schimbat.
România este încă sub oprobriul perioadei 19401944,
asupra căreia blamul istoriei trebuie afirmat și men�inut în
mod interesat, fără a se �ine cont, decât în treacăt, de
enormele sacrificii ale acestui popor pentru ași salva
fiin�a na�ională. 

Nimeni nu mai stă să cântărească astăzi că
perspectiva istorică imediată a României anului 1940 nu
avea decât două alternative, ori soarta Poloniei dacă nu
realiza acea alian�ă nedorită cu puterile Axei care făceau
jocul în Europa, sau statutul de aliat care oferea oarecare
libertate și un licăr de speran�ă pentru recuperarea teritori
ilor pierdute. Regimul Antonescu a optat pentru această
ultimă variantă care părea la vremea aceea mai pu�in
nefericită, pentru că garanta men�inerea României ca stat
în pofida ciuntirii grani�ei de vest la presiunea maghiară,
prin dictatul de la Viena și grani�ei de est și sud prin
tratatul RibentropMolotov nedenun�at de România nici
până astăzi

Iată contextul în care apare cartea profesorului
Dumitru V. Marin, cunoscut om de cultură și de presă din
�inuturile moldave, sub titlul „Jale și eroism românesc la
Cotul Donului... și după” tipărită la Editura PIM, Iași,
2019. O carte document în care autorul se ab�ine în a face
comentarii, decât succint, motivânduși atitudinea prin
dorin�a de a readuce în memoria colectivă fapte, trăiri și
întâmplări tragice legate de marea tragedie na�ională care
a însemnat cel de Al Doilea Război Mondial, prin
relatările celor care au dus de fapt războiul, soldatul
român în tranșee, în atac sau în retragere, în refacere sau
în prizonierat, pe frontul de est sau de vest, în care
moartea, suferin�a, oboseala până la epuizare, mizeria și
boala, frigul și foamea, frica și spaima îl înso�eau în
fiecare moment. Suferin�a celor rămași acasă: copii,
bătrâni, femei, grija pentru animale, acareturi și mai ales
barbaria ocupantului, atunci când soarta războiului sa
întors, sporeau durerea celui care trebuia să înfrunte
nenorocirea războiului. Nu rareori din aceste stări
disperate au apărut adevărate fapte de vitejie în care
curajul și inteligen�a unor ostași sau comandan�i reușeau
adevărate minuni. 

Valeriu LUPU  doctor în știin�e medicale

(Materialul inegral îl pute�i citi în MCR nr. 21)

„Pentru România Mare, vă ordon trece�i Prutul”
Ion ANTONESCU

A APĂRUT
EDI�IA A IIa A CĂR�II – DOCUMENT:

JALE ȘI EROISM ROMÂNESC         
LA COTUL DONULUI… ȘI DUPĂ!

GABRIELA ANA BALAN –
POEZIA BÂRLADULUI,
DIN NOU PE PODIUM

Poeta Gabriela Ana Balan a urcat din nou pe podiumul prestigiosului
FestivalConcurs Interna�ional de crea�ie literară „Grigore Vieru  Sunt iarbă.
Mai simplu nu pot fi”, edi�ia a VIIIa, organizat de Academia Interna�ională
de Literatură şi Artă Societatea Culturală Apollon – România, preşedinte fiind
excelen�a sa George Călin, ambasador cultural ONU la Conven�ia de la
Geneva, poet valoros pe care am avut onoarea să îl publicăm în revista
Meridian Cultural Românesc. Juriul prezidat de academician Vasile Căpă�ână
(Republica Moldova) şi Victoria Milescu (România) a avut în componen�ă
personalită�i interna�ionale din Ucraina, Canada, Fran�a şi România.

,,Acest premiu III mă onorează. Cunosc valoarea participan�ilor.
Urcând din nou pe podium, simt că am mai pus o stea pe cerul poeziei alături
de cele două premii, men�iune la o edi�ie precedentă şi marele premiu
„Nichita Stănescu” la Festivalul Vis de toamnă desfăşurat sub aceleaşi
auspicii. Bârladul are două stele pe cer descoperite la Planetarium dar şi
două stele poetice descoperite şi premiate de domnul ambasador Călin
George. La edi�ia precedentă a acestui festival acelaşi premiu a fost acordat
poetei Dorina Stoica. Aceasta îşi va lansa la Bârlad noua carte de proză în
prezen�a domnului ambasador şi a unor membri marcan�i ai Societă�ii
Apollon, în 14 martie la Centrul Mihai Eminescu. 

Festivitatea de premiere la care voi participa va avea loc Artoteca
Bibliotecii Metropolitane, Bucureşti, în data de 07 martie. Tot atunci voi da
curs invita�iei adresate de poeta Daniela Toma şi voi participa la lansarea
Antologiei „Roşu Declarativ” realizate de editura Art Creativ, în paginile
căreia, alături de mine este publicată încă o poetă din Bârlad, Corina
Dimitriu. Vom lega pun�i magice prin poezie între Bucureşti şi Bârlad”, nea
declarat poeta.Gabriela Ana Balan.
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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
20 feb.  2020 – 26 feb. 2020

Sim�i nevoia de a�i
remodela conștiin�a și

implicit filozofia de via�ă pe
parcursul acestei săptămâni. Discu�i
ile cu ceilal�i și ac�iunile întreprinse
au legătură cu schimbările majore
care intervin încet, dar sigur în seg
mentul socioprofesional. Sunt
posibile discu�ii cu parteneri străini,
demersuri pentru călătorii sau pentru
studii.

Cheltuielile, dezbaterile pe
teme profesionale, trasarea

unor planuri de studii și cercetări
reprezintă subiectele principale ale
acestei săptămâni. Po�i primi bani,
bunuri, cadouri dintro colaborare sau
din partea rudelor, din partea
partenerului de via�ă sau a colegilor
de serviciu. Foarte animat devine
segmentul rela�iilor cu străinătatea, al
călătoriilor și al pregătirii
educa�ionale. 

Săptămâna debutează cu
multă forfotă la serviciu,

însă va trebui să�i rezervi timp și
energie fizică și pentru treburile
personale și cele domestice.
Programează totul cu măsură și
pruden�ă, pentru că sănătatea î�i poate
crea neplăceri serioase. Foarte 
dinamic devine segmentul
partenerial. Se pot destrăma rela�ii
vechi, fie că este vorba despre una
matrimonială, fie că este vorba despre
una profesională. Noută�i clare în
ceea ce privește colaborările și
parteneriatele în general. 

Dialogorile cu ceilal�i vor
pune bazele unor ac�iuni și

câștiguri viitoare de bun augur. Este
bine să �ii cont și de sugestiile altora,
dar să�i sus�ii și punctele tale de
vedere. Este rost de a�i îmbunătă�i
veniturile din colaborări sau din
moșteniri, partaje personale și profe
sionale. Cheltuieli pe facturi, taxe
restante dar și pe daune produse de
cei apropia�i. Se deschide o nouă
etapă financiară.

Răsturnările de situa�ie în
plan sentimental vor atrage

după sine altele în plan profesional.
Probabil că în urma discu�iilor și
evenimentelor în care ești implicat
alături de persoanele dragi, te vei
hotărî să pui capăt acelor rela�ii sau
situa�ii care te solicită prea mult sau
în care ai descoperit nereguli
serioase. Sănătatea este deficitară și
pot intra în discu�ie analize,
consulta�ii și interven�ii chirurgicale.
Mult de lucru la serviciu în partea a
doua a săptămânii. 

Este nevoie să te ocupi de
membrii familiei și de

îndatoririle gospodărești. Sunt
posibile discu�ii aprinse, însă depinde
numai tine cum gestionezi lucrurile
spre binele tuturor. Pruden�ă, răbdare,
toleran�ă! În plan sentimental apar
răsturnări de situa�ie. Ai nevoie de
mai multă afec�iune și sprijin moral
din partea celor dragi, dar acestea,
deocamdată, întârzie să apară.
Detașeazăte de tot ce se petrece în
planul amoros, deoarece nu po�i con
trola lucrurile. La serviciu este o
atmosferă plăcută.

MÂNA CARE DĂ LUMINĂ
Sau dr. oftalmolog OVSEICA în ac�iune

Se știe că o mângâiere drăgăstoasă pe un obraz luminează o întreagă
existen�ă sau, măcar, face o zi fericită. Din cauza atâtor probleme ale zilei, din
ce în ce mai rar avem timp să le luminăm ziua partenerilor de via�ă, copiilor,
rudelor, unor oameni foarte necăji�i. Și ei, nouă. Și, doar în vis via�a e mai
frumoasă decât o vedem cu ochii noștri și ne bucurăm împreună cu altcineva
de binefacerile ei.

Se mai știe că lumina ochilor e cea mai scumpă avere a unui om.
Din păcate destui semeni ai noștri au probleme cu vederea, mai ales

în condi�iile poluării sonore accelerate și a timpului petrecut în exces la tele
vizor, ori din cauza unor suferin�e ereditare. Când cineva zice că are pe
altcineva „drag ca lumina ochilor” e o formă superioară de sim�ire, de
sim�ământ plin și nobil. Nu e doar o metaforă ci modalitatea cea mai simplă
de exprimare a celui mai ales sentiment uman.

Am sim�it ce înseamnă să se întunece acest orizont mirific al
existen�ei în care să nu vezi culori, peisaj, oameni, iubite, iubi�i, imagini vii,
deci o neplăcere întrucât am avut probleme cu ochii care mau ajutat să merg
în lumea largă să stabilesc recorduri mondiale, na�ionale, jude�ene, să văd și
să judec eu cu mintea mea observând ce e prin �inuturi îndepărtate dar mai
ales, cunoscândule pe ale noastre. Să le comunic alor mei, cititorilor…

Am scris întrun număr recent că bolile viitorului (din păcate,
imediat) sunt suferin�ele oculare, auditive și de natură endocrină din cauza
utilizării masive a acestor organe de sim� și a hranei din ce în ce mai
nesănătoase.

Întrun cuvânt am ajuns pe mâna unei doctori�e oftalmolog, cu
„mână de aur”, adică tânăra și fragila doamnă Irina Ovseica (fostă Ilieș), 
dintro încredere căpătată imediat ce am pătruns în cabinetul medical unde 
ma privit cercetătoare, sobră, severă chiar; cam prea serioasă, dar tare iute la
treabă și nea verificat cu multă răbdare pe to�i cei care am așteptat. Verdictul:
opera�ie.

Mar�i 18.12.2020 am intrat pe mânu�a dumneaei. Mam tot mirat
cum o mână ca de copil, fără zorzoane sau unghii vopsite poate fi atât de
exactă, adică să schimbe cristalinul de la 810 pacien�i, toate opera�iile să fie
reușite și… oamenii să fie ferici�i.

Am fost dea dreptul entuziasmat când aprecierile și laudele au venit
din partea tuturor; ca și din partea personalului sec�iei.

– Cum dea�i reușit o trupă atât de bună. Grozavă chiar, doamnă?
Nu mia răspuns din cauza ochilor cuiva, pe care trebuia săi scape

de suferin�ă.
Afirm că la sec�ia Oftalmologie a Spitalului de urgen�ă din Vaslui

exisă o echipă cu atribu�ii clare, cu compasiune pentru to�i, de la mic la mare,
pentru că vin aici oameni de toate vârstele, care știe meserie, nu glumă.

Nu știu dacă tânăra, frumoasa și foarte buna profesionistă Irina
Ovseica a învă�at meserie și de la mama dumneaei, cunoscuta doctori�ă Ilieș.
Acum văd că are o mână sigură, știe foarte multă meserie și cred că nu
degeaba lumea se zbate să ajungă la cabinetul ei. În tradi�ia populară există
cea mai cuprinzătoarea laudă adusă cuiva: „halal de mama care tea făcut…”
Zic: halal de doctori�a Ilieș că are o asemenea urmașă…

Ceam sim�it ca pacient, deci direct, pot să spun: fiin�a aceasta are
harul de a face, dacă nu minuni, măcar ceea ce poate face un om cel mai bine
pe pământ: Cu mânu�a ei le redă lumina ochilor celor suferinzi. Cu atitudinea
ei seamănă credin�ă în biruin�ă, în via�ă, cu echipa ei împlinește o menire
anume printre oameni.

E pu�in lucru să dai cu mâna ta lumina zilei la oameni?
Dr. Irina Ovseica e un imens câștig pentru Vaslui, pentru că pune tot

sufletul în mâna care dă lumină!?!
Dumitru V. MARIN

LA MEDIA TV BÂRLAD,
VINEREA TRECUTĂ, 

14.02.: MIHAELA ȘI MARIN

Media TV Bârlad rezistă acestor vremuri dea dreptul potrivnice. E
un fel de minune locală ca un post TV să trăiască cu te miri ce, cu pasiunea
unor oameni care sus�in existen�a lui cu dăruire sufletească (pentru că de
bani… ne luăm cu altă vorbă). Pentru că se recep�ionează și la Vaslui, e un
fapt notabil. Dar trebuie să observăm că din 144 de posturi TV din �ară, mai
sunt doar câteva de se pot număra pe degete.

Vă amintim că primul post privat TV din �ară a luat fiin�ă la Vaslui,
pe 5 decembrie 1990, prin îndrăzneala și munca doar a câtorva inimoși, care
au ob�inut Licen�a 001/TV acordată de CNA. Au urmat posturile de radio
Unison, ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău și de 5 ani (8 februarie 2015)
revista interna�ională Meridianul Cultural Românesc, D.V. Marin realizând
cel mai complet grup de presă din �ară.

Poate acesta a fost motivul pentru care cunoscuta ziaristă Mihaela
Manu la invitat în emisiune pe atât de cunoscutul om de presă și autor a
aproape 40 de căr�i tipărite. Poate și ambi�ia de a face o emisiune mai pu�in
obișnuită dată fiind notorietatea invitatului.

În mai bine de o oră Mihaela Manu la tot ispitit pe jurnalist despre
copilărie, învă�ătură, întâmplări din via�a personală și din activitatea care sa
întins pe 4 continente. Și, interlocutorul a avut mereu, ba chiar cu asupră de
măsură, ce spune. Au fost și controverse, aprinse, care au făcut deliciul
telespectatorilor.

O discu�ie aparte a fost în legătură cu ultima carte aparută, a 36a,
„Jale și eroism românesc la Cotul Donului… și după” (2019, 274 de pagini)
întrun moment încercânduse și o convorbire în direct cu un „sutavie�uitor”,
bârlădeanul Gheorghe Voiculescu, apoi sau relevat performan�ele jurnalistice
cu totul rare: descoperirea a 7 participan�i care au scăpat dintre cei 158000 de
solda�i români pierdu�i de armata română în bătălia de la StalingradCotul
Donului, după 77 de ani, confirmarea de către 3 dintre ei a grozăviei la care
au participat, prizonieratul, suferin�ele, rănile, păduchii, foamea, etc. Mai
mult, cartea cuprinde și jurnalul ofi�erului Tache Brumă căzut la nem�i și
eliberat după 10 mai 1945. Precum și suferin�ele imposibil de descris ale celor
din spatele frontului.  

De altfel autorul are circa 21000 de pagini consacrate Vasluiului și
oamenilor săi.

Ar mai fi de observat că emisiunea a avut o bună audien�ă, în sensul
participării și comentariilor a foarte mul�i telespectatori.

C.D.ZELETIN ()
n. 13 aprilie 1935 – d. 18 februarie 2020

Cu nemăsurată triste�e
am aflat de trecerea în
nefiin�ă, mar�i 18 februarie
2020, a celui care a fost poet,
eseist, traducător, profesor
doctor, medic, biofizician
român și mai ales prieten,
Constantin DIMOFTACHE,

cunoscut sub pseudonimul de C.D. ZELETIN.
Dumnezeu săl aşeze întrun loc special, de

unde să ne vegheze pe noi, cei care lam iubit şi preţuit!
Sincere condolean�e familiei îndurerate!

Prof.dr. Dumitru V. MARIN
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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)

Meridianul, joi, 20 februarie 2020

H O R O S C O P
20 feb. 2020 – 26 feb. 2020

Ești înconjurat de multă lume
la începutul săptămânii, însă

unii te vor sâcâi destul de mult.
Selectează�i anturajul și nu da crezare
chiar oricui sau oricărei informa�ii care se
vehiculează în preajma ta. Acasă, în
familie este multă forfotă, existând riscul
demarării unor conflicte pe termen lung.
Se recomandă pruden�ă, în�elegere,
toleran�ă. Se vor eviden�a mai ales dia
logurile aprinse cu neamurile vârstinice.
Începe o perioadă favorabilă.

Î�i cresc veniturile ob�inute
din munca proprie, dar apar

și cheltuieli în fa�a cărora le reziști
cu greu. Energia astrală predispune
la erori, pierderi, subiectivism în
aprecieri și lipsa aten�iei la detaliile
importante. Ești foarte căutat de per
soanele din anturajul apropiat, fiind
posibile multe întâlniri și dialoguri.
Unii chiar au nevoie de sprijinul tău
moral, dar acordăl cu măsură. Pe de
altă parte, se vor ivi călătorii pe
distan�e scurte.

La începutul săptămânii ai
multă energie și po�i rezol

va treburile restante, atât cele din
plan personal, cât și cele din plan
profesional. Nu for�a nota, pentru că
energia vitală este fluctuantă. Apar
câștiguri din munca desfășurată la
un loc de muncă, dar totodată apare
și ispita cheltuielilor. Poate fi vorba
și despre achitarea unor datorii vechi
sau despre achizi�ionarea unor
bunuri dorite, planificate mai de
mult. Se recomandă pruden�ă în
planul financiar, în mod special la
sec�iunea venituri ob�inute.

Stările tale de spirit
oscilează mult pe tot

parcursul săptămânii, astfel că este
rost să fii în�eles greșit de al�ii.
Controlează�i reac�iile și men�ine
un ritm constant în ac�iuni.
Sănătatea este vulnerabilă, bine fiind
să te odihnești, să mergi la controale
de specialitate și să urmezi sfaturile
specialiștilor. Beneficiezi de multă
energie astrală, astfel că vei fi tentat
să te implici în tot felul de ac�iuni,
mai mult sau mai pu�in folositoare
�ie. Selectează priorită�ile și
gestionează�i eficient energia vitală.

O discu�ie cu un prieten î�i
va oferi idei și lămuriri

deosebite privitor la evenimentele în
care ești implicat. Ar fi bine ca unele
amănunte despre tine și inten�iile
tale să nu le divulgi nimănui.
Sănătatea este precară, astfel că ia în
serios semnalele organismului. Pot
intra în discu�ie analizele, consulta
�iile medicale și interven�iile chirur
gicale. Provocarea perioadei anali
zate constă în deschiderea mentală și
sufletească fa�ă de nou și progres.
Rezisten�a la toate acestea provoacă
distorsiuni în planurile existen�ei.

Mediul socioprofesional te
solicită mult în această

săptămână. Se recomandă pruden�ă în
dialogurile cu șefii sau cu reprezentan�ii
institu�iilor oficiale. Foarte ușor, pe
neobservate î�i pot fi compromise
imaginea publică și pozi�ia în cadrul unui
colectiv de muncă. Prietenii î�i sunt alături
cu sfaturi bune, astfel că îi po�i asculta cu
încredere, trecând peste faptul că unele
aspecte abordate î�i displac și acum le
refuzi. Pe de altă parte, începe o perioadă
interesantă.

A APĂRUT:

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC CONFECTII SA 3 confec�ioneri, 1 muncitor necalificat în
confec�ii

– SC MICO SOROCABA SRL 3 lucrători gestionari
– SC BENAVI SRL 2 spălători auto
– SC CRISMONA SRL 1 șef unitate, 1 bucătar, 2 ospătari
– Fabrica de carne MORANDI 5 operatori abator păsări, 1 facturist,

1 inginer industria alimentară, 1 economist, 2 sudori, 2 instalatori
– SC MARDENIMPEX  SRL  5 confec�ioneri
– SC LALA PABITEX SRL 4 confec�ioneri
– SC MID RENT A CAR   SRL  1 mecanic auto, 1 conducător auto,

categoria B, C,E, 1 vulcanizator auto, 1 electromecanic
– SC CARPATHIAN BIOGOURMET SRL 1 bucătar, 1 ajutor

bucatar, 1 tehnolog industria alimentară, 2 muncitori califica�i industria
alimentară, 2 muncitori necalifica�i industria alimentară

– SC WORLD EXPERT SOFT TECHNOLOGY SRL 3 muncitori
necalifica�i construc�ii, 3 muncitori necalifica�i agricultură

– SC LCL ROMANIA SRL 1 îngrijitor clădiri, 2 CTCiști
– SC FANION  SRL 2 tractoriști, 1 șofer, 1 tehnician veterinar, 2

îngrijitori animale
– SC MOBEXPORT SRL 5 confec�ioneri, 5 tapi�eri
– SC TASANDIL SRL 1 reporter, 1 operator imagine
– SC ADRIAN TRANS SRL 1 operator calculator
– SC GOSCOM SA 5 muncitori necalifica�i
– SC AMBIENT SRL 1 bucătar, 1 ospătar
– SC VASVIDRA SRL 1 lucrător comercial
– S.C. ANDREAS COMPLET CONS 2 muncitori necalifica�i
– S.C. PANCARPROD 1 CTCist, 2 confec�ioneri
– S.C. VALEANCA 2 vânzători
– S.C. DARIENSEM 1 tehnician veterinar
– I.I.URSU MARIA NICOLETA 1 mecanic agricol
– S.C. COSMIROM 4 tâmplari
– S.C. AGRORADESTENI 2 tractoriști, 1 mecanic agricol
– S.C. MIXCODTVR 1 bucătar
– S.C. STAR CONSTRUCT S.R.L. 2 șoferimare tonaj, 2 zidari, 2

muncitori necalifica�i, 2 ingineri construc�ii civile, 1 tehnician construc�ii, 1
economist, 1 inspector resurse umane

– S.C. CONBETAS 2 șoferimare tonaj, 2 muncitori necalifica�i
între�inere drumuri, 2 asfaltatori, 2 ingineri drumuri și poduri, 2 mecanici
utilaj terasier

– Asocia�ia de proprietari nr.17 2 femei de serviciu
– S.C. C&A CONSULTING 1 inginer mecanic
– S.C. MOBILI CHIC 2 muncitori necalifica�i construc�ii, 2 tâmplari

universal
– S.C. FANION 1 sudor
– S.C. FLEISCHPARTY 5 ambalatori manual
– I.I. Pargaru Ionut Florin 1 ospătar, 1 femeie serviciu
– S.C. ATOM TRADING 1 mecanic auto, 1 șofer autocamion
– S.C. ROSELA 1 lucrător comercial
– S.C. LIVADA ORANGE 2 manipulan�i marfuri

Locuri de muncă
în Bârlad

– AMINTIRI FEROVIARE SRL 1 lăcătuș mecanică fină
– AQUAVAS SA 1 agent contractări și achizi�ii (broker marfuri), 1

încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă, 1 instalator apă,
canal

– AUSTRAL NEO S.R.L. 2 operatori confec�ioneri industrial
îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BUBSERVCON SRL 1 sudor, 2 zidari restauratori
– BUBTELLSERV S.R.L. 2 tehnicieni re�ele de telecomunica�ii
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 15 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– HEMDCONF SRL 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 4 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– LCSERVCONT SRL 1 contabil
– LEBADA SRL 2 barmani, 2 bucătari, 2 ospătari (chelneri)
– LEOSLO SRL 1 patiser
– MALVINA SRL 2 mecanici auto
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– MOBIFER INVEST SRL 2 dulgheri restauratori, 2 fierari

betoniști, 4 muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 consilier administra�ia
publică

– PRISCOM SRL 1 manipulant mărfuri
– SC CLEOPATRA CENTER SRL 1 manipulant mărfuri, 1 șofer de

autoturisme și camionete
– SC ENERGOCONSTRUCT SRL 1 muncitor necalificat la

demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet
– SC MARALCOM SRL 1 vânzător
– SC NOMPELET SRL 1 sudor
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 1 asistent medical generalist, 1 electrician de între�inere și
repara�ii, 2 fochiști la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune,
2 îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 instalator instala�ii
tehnicosanitare și de gaze

– TEATRUL  VICTOR  ION  POPA 1 mânuitor, montator decor
– TEVELU S.R.L. 1 vânzător
– URBANA SA 10 lucrători operativi pentru autocompactoare

AC�IUNE A POLI�IȘTILOR
NEGREȘTENI

Poli�iștii din cadrul Poli�iei
Orașului Negrești  Sec�iei 6 Poli�ie
Rurală Negrești au ac�ionat în
noaptea de 15/16 februarie a.c., pe
linia prevenirii și combaterii
infrac�iunilor la regimul rutier.

În noaptea de 15/16 februa
rie a.c., în intervalul orar 22:00 și
04:00, poli�iști din cadrul Poli�iei
Orașului Negrești  Sec�iei 6 Poli�ie
Rurală Negrești  au desfășurat o
acţiune poli�ienească pe raza de
competen�ă a sec�iei,  pe tronsoanele
de drum cu risc rutier ridicat din
mediul rural.

Prin desfășurarea ac�iunii
preventivreactive sa urmărit
creşterea autorităţii poliţiei şi
asigurarea respectării legii prin
prezenţa activă a lucrătorilor, pentru
prevenirea activităţii infracţionale şi
creşterea vizibilităţii elementului
poliţienesc în zonele cu risc
criminogen ridicat, vizând, cu
precădere, depistarea şi sancţionarea
conducătorilor de vehicule cu
tracţiune animală şi a bicicliştilor
care nu respectă normele la regimul
rutier. De asemenea, sa avut în
vedere depistarea conducătorilor de
vehicule care conduc sub influenţa
băuturilor alcoolice, acest tip de aba
teri reprezentând, în mediul rural,
principalele cauze generatoare de
accidente rutiere cu victime
omeneşti.

Cu ocazia activită�ilor
desfășurate, au fost verificate 20 de
vehicule și legitimate peste 50 de
persoane. 

De asemenea, poli�iștii au
aplicat un număr de 11 sanc�iuni
contraven�ionale, dintre care 8 pentru
încălcări ale O.U.G. nr. 195/2002
(privind circula�ia pe drumurile
publice), 2 pentru abateri prevăzute
de Legea 61/1991 (pentru

sanc�ionarea faptelor de încălcare a
unor norme de convie�uire socială, a
ordinii și liniștii publice) și 1 pentru o
abatere la alt act normativ. Valoarea
totală a sanc�iunilor aplicate a fost de
peste 5.000 de lei.

Totodată, cu ocazia ac�iunii,
au fost constatate și 4 infrac�iuni (3
privind conducerea unui vehicul sub
influen�a băuturilor alcoolice” și 1
privind ”conducerea unui vehicul
fără permis de conducere”. 

Exemplificăm :
A  fost depistat un bărbat de

26 de ani,  din comuna Vulturești,
care se deplasa pe un drum public de
pe raza localită�ii Buhăești, comuna
Vulturești, la volanul unui
autovehicul înmatriculat în jude�ul
Bacău. Testarea bărbatului cu apara
tul alcooltest a indicat o valoare de
0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat,
fapt pentru care acesta a fost condus
la spital, unde iau fost recoltate
mostre biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei.

Cu ocazia cercetărilor
efectuate a rezultat faptul că, bărbatul
nu  avea eliberat permis de conducere
pentru nicio categorie de vehicule dar
și faptul că acesta a condus
autovehiculul, în cursul aceleiași
zile, de încă două ori, pe drumurile
publice din comuna Vulturești.
Autoturismul folosit avea asigurarea
obligatorie auto expirată din luna
octombrie 2019 și, totodată, inspec�ia
tehnică periodică expirată din luna
august 2019.

În cursul zilei de 16
februarie a.c., bărbatul a fost re�inut
pentru 24 de ore, urmând ca în cursul
zilei de astăzi să fie prezentat
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Vaslui pentru luarea unei măsuri
preventive.

Cercetările sunt continuate
de către poli�iști, în vederea probării
întregii activită�i infrac�ionale.

Poli�iștii vasluieni vor
ac�iona în continuare, în vederea
impunerii unui climat de disciplină în
rândul participan�ilor la trafic, și pre
venirii producerii accidentelor
rutiere.
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LA BĂCEȘTILA BĂCEȘTI

Reporter: Stima�i prieteni, suntem în fa�a domnului primar Hora�iu Cărăușu și aș vrea să
precizez că am fost la Băcești de multe ori, așadar cunoaștem activitatea primarului. Domnule pri
mar, a câta legistratură marchezi la Băcești?

Primar: Este a șasea, dar prima a fost scurtă, de doar un an, pentru că primarul de
pe atunci a murit în timpul mandatului, fiind vorba chiar de tatăl meu, sau făcut alegeri, eu
eram plecat în Cipru, am venit, am candidat și am câștigat. Aș vrea să fac o precizare, eu nu
am candidat la partidul unde era tatăl meu, ci la PD, deci nu se poate spune că a fost o con
tinuitate pe linie de partid, acum întradevăr sunt la același partid la care a fost și tatăl meu.

R: Familia Cărăușu este o familie pentru satul și comuna Băcești, lam cunoscut pe tatăl
dumneavoastră și miam păstrat părerile bune despre el și pentru dumneata, că teai legat de
primărie, 56 mandate înseamnă o via�ă și presupun că vei mai candida. Aș vrea să aflăm câteva
date despre naștere, familie.

P: Mam născut în Vaslui, pe 23 Februarie 1962. Tatăl meu a fost profesor de
matematică, o perioadă secretar și primar între ‘92‘99, mama a lucrat la farmacie de când
a terminat școala și până la pensie. Suntem 3 fra�i și o soră, ceilal�i sunt pleca�i în Cipru. În
1991 am plecat și eu pentru câ�iva ani, mama e și ea acolo.

R: Ce mai ai în Băcești, din punct de vedere al familiei?
P: Am so�ia, un băiat de 25 de ani, și o fată de 19 ani.
R: După o escapadă de câ�iva ani în Cipru, cum pare Băceștiul?
P: E de mult, din 1999, lucrurile au mers înainte, din nefericire nu în ritmul în care

neam fi dorit to�i.

R: Plecând de la faptul că Băceștiul este o comună foarte cunoscută, prin �iganii cu fan
farele vestite de la Băcești, au trecut anii, au trecut festivalurile, fanfara nu mai este. Acum mai sunt
măcar 5000 de oameni?

P: 4820 de oameni. Noi credeam că avem ceva mai mult. Foarte mul�i sunt pleca�i în
străinătate.

R: Din 4000 cam câ�i sunt pleca�i peste hotare?
P: Vreo 1500.
R: Văd case noi, ce se întâmplă?
P: În general, casele astea mari pe care le vede�i sunt de la cei care au venit de la

Murgeni cândva. 
R: Fostele fanfare?
P: Nu, fostele fanfare sunt cele de la capul dealului, iar fanfara nu mai are succes la

noi pentru că nu prea se mai cere la evenimente. Tineretul se îndreaptă spre alte instrumente.
R: Cam câte nun�i au fost în anul 2019?
P: Cununii au fost vreo 20, dar nun�i cu siguran�ă au fost mai multe, lumea sa mod

ernizat, se orientează spre loca�ii mari, din Vaslui, pe care noi nu le putem oferi.
R: Dacă cununii au fost 20, autoriza�ii de construire câte a�i dat?
P: Cred că 78, în afară de investi�iile noastre. 
R: Câte taxe și impozite a�i încasat în 2019?
P: Cam 2 miliarde 200. Problema este că cei care sunt în eviden�ă cu amenzi, nu pot

plăti taxe și impozite până nu plătesc amenzile.
R: În ce măsură este în scădere popula�ia �igănească în Băcești?
P: Nu este în scădere, ei sunt pleca�i în străinătate. Vreau să vă spun un lucru cu

mâna pe inimă, cei din Murgeni care sunt pleca�i de atâta timp, sau schimbat în bine, sau
civilizat.

R: Vorbim de civiliza�ie la Băcești?
P: Fără doar și poate. Avem școli, avem cea mai tare grădini�ă din mediul rural.

R: Am văzut că ave�i un rezervor mare acolo. Ce ve�i face cu el?
P: Noi avem aduc�iune cu apă în Băcești, dar pentru că investi�ia a fost începută în

2007 și terminată în 2016, sunt alte cerin�e și nu au cum să ne dea avizul de la ISU pentru că
ar trebui să schimbăm conductele, așa că ne cer un rezervor special pentru incendii.

R: Va putea fi folosit în toate comuna?
P: Nu, acela este pentru școală, prin proiect. În restul comunei avem hidran�i.
R: Am parcurs împreună câteva sate, acum o vreme. Atunci erau lucrări de aduc�iune a

apei, de canalizare, la Vovriești. A�i terminat lucrările?
P: A�i văzut că asfaltarea era terminată încă de atunci, la Vovriești, nu am dat de apă

la forajul care sa făcut și acum așteptăm geologul să găsim altă solu�ie, nu se poate fora 
oriunde.

R: Printre dealurile astea nu ave�i izvoare naturale sau nu va�i orientat către acestea?
P: Am întrebat specialiștii și izvoarele nu fac fa�ă, e nevoie de o cantitate mare de

apă.
R: Ave�i copii pentru școli?
P: E pe zone. În satul �ibănești rămân foarte pu�ini copii și vor fi aduși la Rămășeni,

în satul alăturat. Nu e vorba numai de sporul de popula�ie, ci de faptul că oamenii au plecat
în străinătate și au luat și copiii cu ei. În schimb, la Păltiniș avem nevoie de o grădini�ă, pe
lângă noua școală. Acolo majoritatea familiilor au 56 copii.

HORA�IU CĂRĂUȘU, PRIMARUL COMUNEI BĂCEȘTI

BĂCEȘTI
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SE LUCREAZĂSE LUCREAZĂ

R: Primăria în care stăm de vorbă, este construită de la 1895. Presupun că nu va�i făcut
primărie pentru că este încă func�ională.

P: Noi am cumpărat Federalcoop în așa zisul centru, lucrarea a fost licitată, am schim
bat acoperișul, urmează de la 1 Martie să continuăm lucrările cu ce avem, dacă ne ajută și
Consiliul local o să terminăm anul acesta, dacă nu, probabil, anul viitor. O să fie o primărie
mai mare, este nevoie de mai mult spa�iu pentru activită�ile care se desfășoară, inclusiv o sală
mare de ședin�e.

R: Și aici ce ve�i face?
P: Nu neam hotărât încă. În spate trebuie început dispensarul. Aici ne gândim să

mutăm biblioteca, o să facem un club a elevului, o casă a căsătoriei. Nu va rămâne părăsit.
R: Văd că sta�i bine cu planurile de viitor, în momentul acesta cam câte proiecte ave�i în

derulare?
P: Avem alimentarea cu apă la Păltiniș, trebuie să terminăm neapărat anul acesta,

avem un pod la Băbușa, avem dispensarul, avem școala în lucru, apa la Vovrești, un pod peste
râul Crăiasa, primăria, modernizarea pie�ei, prin resurse proprii.

R: Vine lumea la pia�ă?
P: Vin, dar nu ca o dată, din mai multe motive, poate și noi am neglijat modernizarea

pie�ei și sunt multe mijloace de transport iar lumea se duce la magazine.

R: În comună ave�i vreun bancomat?
P: Am solicitat montarea unui bancomat de la CEC, însă nu am primit încă, pentru

că trebuie examinată situa�ia.

R: Ave�i aici un centru medicosocial, noi lam lăudat mereu, ce ști�i că se va mai întâmpla
acolo?

P: Chiar astăzi am fost la doamna director, trebuie să aprobe bugetul la Consiliul
jude�ean, mia spus de diferitele proiecte cum ar fi o fântână arteziană, un beci, o sta�ie de
epurare, sunt mai multe.

R: A�i ajuns și a�i rămas primar. Ce va determinat să candida�i și să tot rămâne�i?
P: Când am candidat prima oară, a fost ceva emo�ional, eram în Cipru, a fost pro

blema cu decesul tatălui meu, iar băiatul meu avea vreo 2 ani jumătate și mereu întreba unde
sunt și mă emo�iona. Am venit acasă și mi sa propus să candidez. Poate că am luat o hotărâre
pripită atunci pentru că nu eram familiarizat cu nimic din primărie, nu e chiar așa ușor fiind
inginer de meserie. 

R: Vă sim�i�i profesionalizat în meseria asta?
P: După 21 de ani de când sunt în primărie, da. Am vrea să facem multe lucruri, dar

suntem limita�i în puterea noastră. Mereu se spune că primarii nu depun proiecte dar nu e
adevărat, nu sunt măsuri care să ne ajute, iar în ultima vreme sau băgat niște criterii care 
iau favorizează pe cei din zonele dezvoltate.

R: Ave�i oameni la 416?
P: Da, avem. A mai scăzut numărul lor. La un moment dat aveam 500 de dosare, iar

acum avem vreo 200 și ceva. Au plecat la muncă, în străinătate.
R: Am văzut că bibliotecă ave�i, dar cămin cultural?
P: Nu avem cămin. Căminul a fost revendicat la Legea 10 și nu neam mai zbătut, este

o lipsă a noastră. Federalcoop are o sală foarte mare sus, unde se făceau nun�i, și în proiectul
care sa făcut, în partea tehnică avem și o sală mare, dar avem și un proiect depus la CNI pen
tru o sală de sport, care ar suplini lipsa căminului cultural.

R: Cetă�enii comunei se duc în Europa, dar primarul fuge în Europa din când în când?
P: În ultimii ani am fost și eu vara.
R: Echipa din primărie cum o caracteriza�i?
P: Muncesc. Unii vor măriri de salariu, dar nu putem. Sau mărit suficient cu timpul,

eu zic că sunt la un nivel acceptabil. Vin și sâmbăta, și duminica dacă e nevoie, nu se pune
problema.

R: Doamna Cărăușu vă sprijină în demersurile dumneavoastră?
P: Doamna Cărăușu face pregătire la matematică cu copiii, dar fără bani și nu e pro

fesor de matematică. Am o so�ie foarte deșteaptă.
R: Vă ve�i zbate în perioada imediat următoare să mai câștiga�i un mandat?
P: Primarul trebuie să facă campanie tot timpul. Nu e de ajuns să promi�i atunci că

faci. Cred că am suferit la comunicare, nu prea am făcut reclamă.
R: Nu va�i făcut casă în Băcești?
P: Am cumpărat. Eu stau la Ocolul silvic, am amenajat acolo și mai am casa

părintească. 
R: Așadar, va�i legat de Băcești pe via�ă.
P: Până la urmă, sunt născut aici. 
R: Ave�i un vis care crede�i că nu se va împlini?
P: Pot să vă spun de lucruri pe care puteam să le fac, nu ca primar, ci ca om, adică aș

fi avut o altă traiectorie, însă un vis care nu se poate împlini, nu cred că am. Eu sper să vină și
gazul metan, dar asta se poate împlini.

R: Intra�i cu comunele din jur la gaz metan?
P: E un program mai mare, noi am depus un memoriu, împreună cu Dumești și

Todirești, dar deocamdată la nivel na�ional sau pe zonă, gazul de la Negrești se va duce spre
�ibăneștii mari, nu vine până la Băcești.

R: Domnule Hora�iu, eu abia aștept să te văd în cabinetul nou de acolo. Când crede�i că ve�i
intra?

P: La anul se termină sigur.
P: Eu vă doresc să vă sim�i�i bine ca primar, so�ia și copiii să vă sprijine. Să fi�i sănătos, cu

rezultate și să ne mai întâlnim!
R: Vă mul�umim, domnule profesor! Multă sănătate și vă mai așteptăm!

Dumitru V. MARIN

CAMS BĂCEȘTI

PRIMĂRIA BĂCEȘTI

ȘCOALA DIN SATUL BĂBUȘA, COMUNA BĂCEȘTI
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DIN  STATISTICA  FUMATULUI
Fiind spiritual bogat,
Spun pentrua nu ştiu câta oară:
Se lasă omul de fumat
Când gatai ultima ţigară!

SIMBOLUL  HĂRNICIEI
La şes, pe dealuri ori în cornul luncii
Albina e abecedarul muncii,
Cu brio deci, încetul cu încetul,
Săi învăţăm cu toţii alfabetul!

OMUL  ÎN  ÎMPĂRĂ�IA  TIMPULUI
El, omul știutor de carte,
Ocupă locul său aparte
Șii un segment din infinit,
Iar ca segment, e mărginit.

Vasile LARCO 

FISCALITATE
După cum e guvernată
O întreagă Românie,
Cred co să avem îndată
Şi o... taxă pe prostie!

ÎNGRIJORARE
Cum iarnai grea, omătui mare
Şi nis pădurile cam ioc, 
Mă simt cuprins dengrijorare:
Vom importa şi... lemn de foc?

CONJUGALĂ
Mie soaţa, iarăşi, drăgăstoasă
Şi dulcei este astăzi tonul,
Dar intuiesc de cei mieroasă:
Că mâinemi vine iar... cuponul!

Mihai CABA

LA ANGAJARE
Pe o fatăau angajato,
Fărăa fi prea multe taine,
Însă cea recomandato
Ea �inea ascuns sub haine.

CONTRACT DE COLABORARE
Nu se pierde mai nimic,
Este calculat chiar totul:
Nui dai medicului plic,
Sigur dai, la popă, ortul.

CARIERA DOMNI�EI X
Prea multe nare ea de spus,
Dar vrea sajungă cât mai sus,
Iar diploma la o adică,
O va ob�ineatunci când„pică”.

Angela PISTOL

VACAN�Ă DE PENSIONAR
Pentruo pensie aparte,
Caren card abia tresaltă,
Marea este prea departe
Și o las, firește…baltă!

FĂRĂ COMENTARII
Noi, bărbaţii –astai soarta! –
Suntem, chiar din vremea veche,
Proştii fără de pereche,
Până nentâlnim…consoarta!

CA PESTE TOT
Vasile, îmbătat de unii,
Lovit la cap, de unun bar,
Pierzânduși uzul ra�iunii,
Ajunsen satul său, primar!

Janet NICĂ

CRONICĂ
RURALĂ

Ce vremuri mai erau peatunci,
Demult, de care nam uitat,
Când hoinăream prin văi și lunci,
Prin codrul cel înveșmântat,

Ca omul liber, nensurat.

Și ce frumos era în sat,
Plin cu livezi înfloritoare,
Cu oameni harnici, buni la sfat,
Dar și la joc în sărbătoare

Când mai furam şio sărutare.

Spre seară, istovi�i de munci,
Veneau din câmp cu care pline,
Mergeau la nun�i, scăldau și prunci
Și ce naveau ei în cămine!...

Deun timp au lipsuri şi suspine.

Aveau lăicere pe divan
�esute la război în casă,
Aveau căciuli de astrahan,
Iaveau și pe copii la masă,

Iar eu o mândrăaveam, frumoasă.

Aveau și cai, văcuţe, junci
Dar și neveste fără fard,
Cu drag privirea să�i arunci
La ei în curte peste gard…

Acum de dorul mândrei ard!
VASILE LARCO 

RONDEL DE
DRAGOBETE

NU MĂ ÎNŢELEGI

Măi băiete, măi băiete,
Tânăr şi frumos tu eşti,
Treci diseară pe la fete
Să lendrugi că le iubeşti,
La români e Dragobete,
Te îndemn să îndrăzneşti
Măi băiete, măi băiete
Tânăr şi frumos tu eşti...

Pune prin sărut pecete,
Fetele să cucereşti,
Totul rămânăn secrete
Mâine de le părăseşti
Măi băiete, măi băiete...

Marin MOSCU

În ochii mei acuma nimic nu are preţ
Ca taina ce ascunde a tale frumuseţi;
Căci pentru care altă minune decât tine
Miaş risipi o viaţă de cugetări senine
Pe basme şi nimicuri, cuvinte cumpănind,
Cu pieritorul sunet al lor să te cuprind,
În lanţuri de imagini duiosul vis săl ferec,
Sămpiedec umbrai dulce dea mergen întunerec.

...................................................................................

Şi azi când a mea minte, a farmecului roabă,
Din orişice durere îţi face o podoabă,
Şi când răsai naintemi ca marmura de clară,
Când ochiul tău cel mândru străluce în afară,
Întunecând privireami, de nu pot să văd încă
Ceadânc trecut de gânduri en noaptea lui adâncă,
Azi când a mea iubire eatâta de curată
Ca farmecul de care tu eşti împresurată,
Ca setea cea eternă ceo au dupăolaltă
Lumina dentunerec şi marmura de daltă,
Când dorul meu eatâta deadânc şiatât de sfânt
Cum nu mai e nimica în cer şi pe pământ,
Când e onamorare de tot ce e al tău,
Deun zâmbet, deun cutremur, de bine şi de rău,
Când eşti enigma însăşi a vieţii melentregi...
Azi văd din a ta vorbă că nu mă înţelegi!

Mihai EMINESCU

DRAGOSTE TÂRZIE
Da, teas iubi cum ma iubesti si tu.
Inimar spune da, cugetul nu.
Teai asteptat vâltoarea sa ma ia
Si sa ma arda în dogoarea ta.
De unde teai ivit sa mampresori
Cuatâtea stele si cuatâti fiori ?
Nu tiai dat seama, si deabia
Vedeam si eu ca ai putea
Sa fii copila mea.
Simtirea dragostei, ades nebuna,
Razletele streine lempreuna,
Si vârstele le face deopotriva.
Femeie patimasa, aprinsa, uscativa,
Esti tânara, trufase si frumoasa.
Ma vrei al tau siatât, si nuti mai pasa
De toti ai tai, de toti ai mei,

Jertfiti unei femei.
Ai vrut sa te desfaci dintre dantele,
Sa mi te dai ca versurilor mele.
Betia te prinsese de o data,
Si vreai sa fii a mea detot si toata,
Calcând o pravila, uitând
Ca ai iesit din rând.
Si team facut sa suferi, stiu,
În ce aveai în tine mai zvâcnit si viu.
Mam prefacut ca nunteleg,
Ca sa ramâi ce esti, si eu întreg,
Si team jihnit cu voie, sa ma ierti,
Poti sa blestèmi si sa ma certi,
Din departarea care îti ascunde,
Cu plânsii ochi, si coapsele rotunde.

Tudor ARGHEZI

Ion se plimbă pe stradă. Maria îl vede, deschide repede geamul şi îi
strigă:

– Ioane, vino sus la mine!
– Vin când o să fii singură!
– Dar nui nimeni acasă.
– Nu acasă, ci pe Pămînt!


Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie noua. Către Ion:
– Mă Ioane, să vezi, mia zis vînzătoarea că pălăria asta mă face să

par cu 10 ani mai tînără.
La care Ion:

– Şiatunci de ce nu ţiai luat trei?


Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei maşini de poliţie

în oglindă si accelerează. După o vreme, vede că nu poate scăpa de poliţist şi
trage pe dreapta. Poliţistul îi spune:

– Am avut o zi groaznică şi vreau sa ajung acasă. Dar mia plăcut
urmărirea. Aşa că zimi o scuză bună şi te las să pleci.

– Acum trei săptămâni, nevastămea a fugit cu un poliţist, zice
şoferul. Când team văzut în spate, am crezut că vrei să mio aduci înapoi.

BANCURIBANCURI
VEDETISME
Soacra mea, e fapt banal,
Ne se lasă, dă cu clanţa,
Căi vedetă la jurnal,
Când mă saltă... ambulanţa!

BARONUL
Baronui omul de substanţă,
Şia dovedito, nu o dată,
Căi arestat, cu aroganţă,
Şii declarat... basma curată!

CORUPTUL ZÂMBITOR
Încătuşat, ca vai de lume,
Murdar pozează infractorul,
Dar dânsul ştie, azi, de glume,
Căl limpezeşte... procurorul.

ROMÂNIA MEA DE BASM
În ţara noastrăi greu păcatul
Şi mă întreb, acuma, oare,
Povestea asta cu furatul
A devenit... nemuritoare?

Any DRĂGOIANU
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TRADI�II ȘI SUPERSTI�II 
DE DRAGOBETE

Conform vechii zicale, “Azi e Dragobetele, se sărută fetele”. În
fiecare an pe 24 februarie românii de pretutindeni sărbătoresc Dragobetele.

În mitologia românească, Dragobete era zeul tinere�ii, al veseliei dar
și al iubirii. Ziua în care românii sărbătoresc Dragobetele coincide cu
sărbatoarea Aflării Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Totuși, această sărbătoare este puternic înrădăcinată în cultura
romana. Dragobetele este un personaj transmis din genera�ie în genera�ie de
la vechii daci, transformat mai apoi întrun protector al tinerilor și patron al
iubirii.

Conform unor legende populare, Dragobetele este chiar fiul babei
Dochia, un tânăr chipeș și iubăre� care obișnuia să seducă toate femeile care
îi ieșeau în cale. Totuși, în zilele noastre, Dragobetele reprezintă pentru
români simbolul suprem al dragostei autohtone.

Celebrarea Dragobetelui se bucură de o simbolistică aparte, extrem
de bogată și interesantă. Acesta reprezintă atât începutul, cât și sfârșitul,
începerea unui nou anotimp, moment în care natura începe să prindă via�ă.

În vremurile de demult și în unele zone chiar și în prezent, de
Dragobete tinerii îmbrăca�i în haine frumoase obișnuiau să se adune în păduri
și să culeagă buchete cu primele flori ale primăverii. Culesul floilor se făcea
cu voie buna dar și cu cântece și un fel de joc numit zburătorit.

La ora prânzului fetele obișnuiau să fugă către sat în timp ce băie�ii
le fugăreau în încercarea lor de a le prinde și de a le săruta. Dacă băiatul era
drag fetei, aceasta se lăsa prinsă și sărutată. Semnifica�ia sărutului în acest caz
era un echivalent al logodnei și al înfiripării iubirii dintre cei doi. Seara
logodna se anun�a în cadrul comunită�ii satului și a membrilor celor două
familii. Participan�ii la sărbătoare, în concordan�ă cu tradi�ia erau considera�i
binecuvânta�i în acel an, bucurânduse de toate din belșug, fiind feri�i de boli.
O supersti�ie din popor spune că persoanele care nu sărbătoreau această zi
erau pedepsite să nu poată iubi în acel an.

Dacă de Dragobete vremea se prezenta mohorâtă, iar ziua era
friguroasă, ploioasă sau ningea, tinerii se adunau întro casă unde să petreacă,
să lege prietenii sau să se �ină de jocuri.

În unele zone ale �ării tinerele aruncau unele acuza�ii pentru
farmecele de urâciune făcute împotriva rivalelor în iubire. Tinerii băie�i
obișnuiau să își cresteze pu�in bra�ul în forma unei cruci, atingânduși
tăieturile și rostind jurământul de a rămâne toată via�a fra�i de sânge.

Tot în această zi bătrânii din sat se preocupau mai mult decât de
obicei de animalele din ogradă. Cei în vârstă credeau că în ziua de Dragobete
păsările își aleg perechea pe via�ă. Tot în această zi sacrificarea animalelor
este interzisă.

Acum mult timp, exista obiceiul conform căruia tinerele necăsătorite
să strângă zăpada pu�ină care se mai găsea, numita și „zăpada zânelor”. Apa
apărută în urma topirii acestei zăpezi ar fi avut proprietă�i magice când venea
vorba de iubire, de descântece de iubire, dar și de ritualurile de înfrumuse�are.
Mai mult, conform datinilor străvechi, această zăpadă a apărut în urma surâ
sului zânelor. Tocmai de aceea fetele obișnuiau să își clătească chipul cu
această apă, pentru a deveni la fel de frumoase precum zânele.

O supersti�ie spunea că fetele care nu se întâlneau în această zi cu o
persoana de sex masculin nu aveau parte întreg anul de iubire. Mai mult, în
unele sate se credea că toate fetele care ajung să atingă un barbat dintrun sat
învecinat vor fi îndragostite tot timpul anului.

În unele regiuni din �ară se obișnuia ca în această zi să se scoată din
pământ rădăcini de spânz pe care oamenii le foloseau pe post de leac pentru
vindecarea unor boli.

De asemenea, conform tradi�iei, în această zi bărba�ii trebuie să fie
în rela�ii cordiale cu toate femeile. În această zi bărba�ilor nu le era permis să
necăjească femeile sau să se certe cu ele. În caz contrar aceștia ar fi avut parte
de o primăvară plină de ghinion și un an greu. Pentru ca iubirea dintrun cuplu
să rămână vie dea lungul anului, tinerii trebuie neaparat să se sărute în ziua
de Dragobete.

Tot în această zi, lucrul capului, �esutul, cusutul și toate treburile
grele de pe lângă gospodarie nu sunt permise. Totuși, în această zi este
permisă cură�enia deoarece se considera ca aceasta este aducătoare de
prospe�ime și de spor.

În ziua de Dragobete atât flăcăii, cât și tinerele nu au voie să plângă.
Conform tradi�iei, persoanele care plâng în această zi vor avea parte de
necazuri și supărări în lunile care vor urma.

În unele regiuni din �ară, ajunul de Dragobete este tratat la fel ca și
noaptea de Bobotează. Tinerele care doresc să își afle ursitul își pun sub pernă
busuioc sfin�it, sperând că Dragobetele le va ajuta săși găsească ursitul.
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Ramele stupului modern.
Totul în stupul modern, cât şi buna dezvoltare a

coloniei, depinde de rame. Se ştie că albinele toată viaţa

lor urmăresc două lucruri puietul şi hrana. Pornind de la
acest deziderat, apicultorii iscusi�i şi cu dragoste faţă de 
albine au cercetat şi construit multe feluri de rame. Căutând
pe cea mai desăvârşită  în care să se poată dezvolta normal
puietul, să fie suficientă pentru depunerea hranei, să aibă o

aerisire bună să păstreze căldura să asigure o recoltă
îmbelşugată precum şi ouatul intens al reginei. Când toate
condiţiile atmosferice sunt bune şi baza meliferă este
excelentă, matca poate depune 3500 până la 4000 ouă în 24
ore. Ştiind că puietul rămâne în celule 21 de zile până ce
ajunge la maturitate, atunci numai pentru clocirea acestui
puiet sunt necesare 70.000 de celule. Considerând şi 
cantitatea de miere şi polen necesare creşterii puietului
avem nevoia de circa 100.000 alveole. Cea mai potrivită

ramă pentr acest calcul este rama Dadant de 42,05/27 cen
timetri. În cazul unui cules bun cu un număr de 80.000 de
culegătoare este nevoie de o ladă de stup cu rame Dadant
pentru cuib şi incă două caturi ataşate deasupra lăzii pen
tru cules. Se pot extrage până la 6070 Kg. de miere

Rama Dadant
Spre deosebire de rama îngustă a lui Langstroth şi

cea înaltă a lui Layens, pare a fi cea mai bună a lui Dadant.
Această ramă a luat în considerare atât foloasele cât şi 
neajunsurile celor două rame, cea îngustă şi cea înaltă

Foloasele ramei Dadant
a. Iernarea pe aceste rame se face foarte bine, aici,

având o înălşime de 27 cm. Se poate forma un ghem 
normal.

b. Când lucrăm cu ea ,aceasta prezintă o mai bună
garanţie privinr numărul de albine care ar putea fi strivite.

c. Regina are o suprafaţă mai mare pentru 
dezvoltarea elipsei ouatului său.

d. În cuib, ramele sunt calculate atât cât are nevoie

o regină bună ca săşi dezvolte normal cuibul.
e. Rama fiind mai puţin înaltă decât lată se poate

scoate mai uşor din ladă .
f. Aerisirea se face mult mai bine decât la ramele

înalte.
Lecţia viitoare vom vorbi despre construcţia

ramelor
Petru DAVID
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„CUMIN�ENIA PĂMÂNTULUI”

Sculptura lui Constantin Brâncuși

Cinei? Ce e cu sculptura?
Ceare numeașa frumos,
O metaforă aleasă
Și un nume pre�ios?

„Cumin�eniai” morala
Ceam primito din străbuni
Iar ”pământul” e suportul
Vie�ii plină de minuni.

Și pe cine reprezintă 
Statuetanmarmorată?
Fata simplă de la �ară
Pudică și delicată!

Nuditatea o apasă...
Ea în mâini își ocrotește
Sânii mici și feciorelnici,
Tristă, spre pământ privește.

Între coapse ea tot strânge
Feminitatea ei;
Știe doar, că apar�ine
Neștiutelor femei.

Nu este o frumuse�e
Sadmirăm pe dinafară
Are sufletul curat,
În trup tânăr de fecioară.

Nuși acceptă goliciunea 
În pudoarea ei de fată,
Este tristă și modestă,
Cum erau feteleodată.

De la via�a ei așteaptă
Împlinirea cea de mamă
Îmbrăcată în catrin�ă 
Și legată în maramă.

Poate, doar, în rugăciune, 
Sper sfântul pământ, plecată,
So zări șu silueta
Trupului gingaș de fată.

Geniul lui Brâncuși, în toate,
A surprins atât de bine,
Ipostaze inedite 
Și esen�e feminine!

V. ISPIR
12 ianuarie  2017

Patriotul și prietenul nostru
din Basarabia, Vasile ȘOIMARU
ne trimite imaginile de mai jos:



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 nego

ciabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând s t ruguri  a lbi  ș i  roși i .  Cules  personal ,   60 bani
kg negociabi l .  Telefon 0722373592

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  NEGOCIABIL. 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 intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

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

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Locuri de muncă în mun. Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,
sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
79 locuri de muncă disponibile la 19.2.2020

– ALDELIA SRL 1 confec�ioner articole din piele și
înlocuitori, 6 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor

– ASEM COMERŢ SRL 3 vânzători
– ASOCIATIA FILANTROPICĂ ORTODOXĂ

HUȘI 1 consilier/expert/inspector/referent/economist în
management, 3 îngrijitori batrâni la domiciliu

– CARANFIL VALERICĂ ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ 2 vânzători

– CAZACU VASILE IULIAN ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ 2 mecanici auto

– EMAPREST SRL 2 vânzători
– GARTEK SRL 5 confec�ioneri articole din piele și

înlocuitori, 10 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– HERTIM SRL 2 conducători auto transport
rutier de mărfuri

– INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto, 1 șofer
autobuz

– IRYROM SRL 1 vânzător
– LACATUS SRL 1 barman
– MARSEMAR SA 1 femeie de serviciu
– PISONIA SRL 1 vânzător
– PRIMOB SRL 1 tâmplar universal
– RIZOTEX S.R.L. 5 confec�ioneriasamblori arti

cole din textile
– SC BUXAUTOMARKET SRL 1 inspector

tehnic, 2 mecanici auto
– SC JUCARII DE LEMN SRL 3 confec�ioneri

jucarii
– SC LYNOCRIS ROM SRL 4 confec�ioneri

asamblori articole din textile, 1 șef forma�ie industria
confec�iilor îmbrăcăminte

– SC REIAda SHOES SRL 5 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC SILVAPAS PROIECT S.R.L. 2 ingineri/sub
ingineri silvic, 2 tehnicieni silvici – exploatare

– SERNISAN CLOTHES SRL 1 vânzător
– TRANMEXTIM SRL 1 instalator instala�ii

tehnicosanitare și de gaze, 1 șofer de autoturisme și
camionete

– TRITOMA SRL 1 vânzător
– ZOOPROD SRL 1 brutar
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Și tot ăștia sau apărat cu
înverșunare unul pe altul, mai ales
după 1989.

Acum, când tineretul care săi
înfrunte, săi disloce, NU EXISTĂ din
cauza acestei emigra�ii, adică hemo
ragia materiei cenușii (și umane), se
nasc alte „glorii de stradă” cum le
zicea Eminescu, dar tot dintre acei
vechi și înnădi�i la rele. Cum să iasă
un cuplu vechivechi ca Apostolache –
Pracsiu din obișnuin�a de a lucra cum
trebuie pe cineva? Poate Th.
Codreanu nuși dă seama cum e
manipulat de cei de la Vaslui, de
Gruia Novac, de al�ii. Când trăia aca
demicianul A.D. Tudosie se plângea
de lucrătura pe care o sim�ea, chiar și
din partea criticului hușean pe care
nuși putea propune săl înfrunte:
„sunt tari, ăștia…”

Ocultarea mea, de ani de zile, e
clară. Nu iam dat aten�ie, pentru că
la comanda cuiva nu pot ajunge, cât
timp mai am din por�ia mea de luptă
(Whitman) și libertate. Și crea�ie. Și
spirit de dreptate. Și rezultate de nivel
na�ional și interna�ional.

Am organizat, pe cheltuiala mea
și în organizarea mea multe
manifestări culturale în jude� și în
Moldova. De ani buni, Pracsiu (căruia
iam propus să fie criticul literar al
revistei interna�ionale M.C.R.) „are
agenda lui” dar apasă bine cu
dușmănia lui. E ignorant, e agent
dublu, e dușman, e… oare, ce? Pentru
că nu exist pentru el, în pu�inele căr�i
pe care le mai poate face, deși eu lam
ajutat să fie om. (Săl văd că spune că
nu e așa și aduc dovezi multe... multe),
și nu le dă voie nici altora pe carei
prefa�ează să pomenească ceva.

Să lua�i aminte că cel mai mare
jurnalist vasluian din toate timpurile
nu mau făcut ei sau altcineva, ci
munca mea, nesomnul meu, inventivi
tatea mea. Cred că prin cel pu�in 3
realizări am pus Vasluiul pe harta
culturală a lumii: recordurile mondi
ale, revista M.C.R. (571 de colabora

tori din toată lumea), căr�ile (dintre
care „…77… Noduri culturale și
răspunsuri amicale” – Iași, PIM,
2018, 398 pag, 101 vasluieni pentru
100 de ani – PIM, Iași, 2019, 504 pag.
„111 valori na�ionale pentru Vaslui”,
Pim, Iași, 2019, 514 pag.). Numai
Vasluiului, istoriei și culturii sale,  
iam consacrat aproximativ 21.000 de
pagini (14 căr�i).

Dintre scriitorii vasluieni, pe
mul�i iam făcut eu harnici și valoroși.

Pracsiu „nu știe” de căr�ile,
revistă, ziar, din ignoran�ă, răutate,
jigodenie sau din porunca vreunuia
de care mai este legat prin angaja
ment? Codreanu… mie greu săl
calific, Gruia Novac prin ordin pe
companie, Apostolache… cinei? Nici
100 dintre aceștia numi pot egala
C.V.ul și doar Th. Codreanu e la ceva
mai mare înăl�ime întro singură spe
cializare și a beneficiat de presa
coordonată de mine, mereu
favorabilă, din plin. Fără asta era
mult mai pu�in cunoscut și în jude� și
în Moldova.

Regretabil că și unii „culturali”
(să nu zic… culturnici) de azi, au
intrat din înaltă poruncă sau din 
calcul în jocul lor dăunător. Așa sar
explica de ce M.C.R. pe care leam
donato în minim 2 exemplare pe
număr, nu prea e pe rafturile bibliote
cilor… Așa se explică faptul că la
Edi�iile recente ale Festivalului
Umorului, pentru care am alergat
primele 3 edi�ii și lam promovat în
presa ultimelor 3 decenii, la aceste
edi�ii, unii nu mă cunosc (nu vor, nu
pot), iar despre cartea de acum 10 ani
nau avut decât să tacă….?!? (Drept
care o să mai scriu una). 

Tot așa, neparticiparea lor la
ac�iunile cu public organizate în sate
și orașe, deși iam invitat insistent.
Neghiobie? Ură pe fa�ă?

Mă întorc la spiritul comunist
promovat de grup… ce seriale, o să le
fac, fra�ilor! Mai scriu o dată că: eu
sunt omul muncii mele imposibil de

egalat vreodată. Ăștia, mai pot, doar,
să mai stingă vreo lumini�ă din bradul
verde și luminos pe care lam clădit în
peste ½ veac de muncă. Mai
valoroasă, ori mai pu�in, dar MUNCĂ
la care ei nu sunt deprinși și tocmai de
asta nu mă vor ajunge vreodată.

Dacă pe subsemnatul nul mai
pot atinge, din păcate, grupul acesta
influent distruge alte talente care
negăsind încurajarea necesară se
pierd. Și aici sunt la multe lungimi de
drum înaintea lor: pe la grupul de
presă au trecut peste 500 de aspiran�i,
la Revistă sunt cele câteva sute bune,
la ziar apar cele mai luminoase figuri
din această parte a Moldovei. 

Și, atunci, de ce le acord aten�ie?
Tocmai pentru căi distrug pe viitorii
reprezentan�i ai culturii locale, adesea
săraci și cu mijloace pu�ine, în timp ce
ei sug mamelonul bugetului cu
lăcomie și… rezultat pernicios. În
orașele mari sunt mai multe grupări
și se pot afilia unde pot, dar aici nau
decât să accepte mângâierile pe cap
ale grupului sau să dispară.

De ce am mai scris cele de mai
sus? Dar, de ce să nu se știe? Că 
destui își vor deja un loc întro eterni
tate… Nu stabilesc eu dacă merită,
dar oricine ar mai veni, să ia la
cunoștin�ă, să știe dimensiunea reală
a timpului, valorilor, în acest mediu
de provincie prăpădită cu bună
știin�ă.

Acum mai bine de 100 de ani
Alexandru Vlahu�ă se întreba „unde
ni sunt visătorii?”, azi constatăm că
tinerii visători pândesc… vestul. Atât.
Nu sunt tineri care săi scoată în afara
vie�ii culturale. Cu tot cu spiritul
comunist reînviat prin reini�ializarea
cumva necesară, nefiind al�ii.

Resurec�ia spiritului comunist
promovat de „tineri cu părul alb”
careși descoperă talentele după pen
sionare, e o realitate păguboasă în
Vaslui. 

Locuitorii vasluieni mai au de
ispășit încă multe păcate.

(Continuare din pagina 2)
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