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Dacă am reușit să vă interesez cu aceste cifre, musai să
le și explic. Nu înainte de a vă spune că am solicitat unui
ziarist o contribuție pentru Dicționarul selectiv și m-am
trezit cu debitarea unor inepții, jigniri, denigrări inaccep-
tabile pentru o carte de autor, pentru cineva care susține
totul din fondurile sale, cu investiții din sănătatea sa, din
timpul său, din liniștea sa și a familiei. Îl întreb, chiar, cine
ar putea să-i publice, pe banii lui, inepțiile unui frustrat cu
acest act palpabil?

Zilele următoare iese de sub tipar revista interna-
țională Meridianul Cultural Românesc, An IV, nr 1 (13), cu
alte câteva nume peste cele 397 de până acum. Numai din
Asia n-avem reprezentanți, pentru că nu știm limba chineză
și nici japoneză deși gingașa colaboratoare a noastră, poeta
Mihaela Băbușanu (din Băbușa, comuna Băcești – Vaslui)
ne trimite spre publicare versuri  în stil Haiku. Să mă credeți
că sunt tare mândru de existența tipografică a unei Reviste
internaționale la… Vaslui, unde cam nimeni nu vrea să ne
ajute (oficialități și personaje care se vor îmbalona serios cu
reușitele noastre… peste timp pentru că acum sunt  îngălate
de dușmănie!). E clar că vechii și noii semnatari vor face
dovadă de preaplinul vieții lor în opere memorabile care să
ilustreze capacitatea creatoare de pe un areal impresionant.
Veți vedea un nr.13 reușit!

…77… Este titlul Dicționarului selectiv menit să
rămână peste ani și decenii. Unic prin prezentarea perso-
nalităților, prin recompunerea unui mozaic spiritual în-
cepând de la țăran până la academicieni, cu ilustrarea
părerilor autorizate ale participanților din interior la pro-
dusul  intelectual caracterizant pentru un mediu și un mo-
ment al devenirii istorice. Vor fi numai 77 din cele câteva
sute de personalități, incluse și în dicționarul de colabora-
tori de la sfârșitul Meridianului Cultural Românesc. Spe-
răm să fie gata până la mijlocul lunii aprilie. Așadar
urmăriți …77…

Ce-i cu IV ?
E aproape simplu de ghicit: pe 27 aprilie, vineri,

organizăm Ediția a IV-a a manifestării de suprafață
națională „OMAGIU CĂRȚII  ȘI CULTURII VASLUIENE.” Ne
bizuim, încă o dată pe forțele noastre, dar am invitat
primăriile să ne sprijine, încercăm ceva și cu alții care nu
ne-au sprijinit vreodată! E o posibilitate de a reuni elita
județeană în domeniul culturii prin expoziții de pictură –
caricatură – sculptură, expoziții de cărți, reviste, ziare, sim-
pozion național cu comunicări și referate. Vom publica în
fiecare număr programul acestei îndrăznețe și unice mani-
festări, de maximă densitate. Desigur și în M.C.R. 13.

…13, …77… și Ediția a IV-a a Omagiului sunt certe
dovezi de mare cultură?

*
Mi s-a imputat că informarea dumneavoastră cu ceea

ce facem ar izvorî din orgoliul meu.
Hotărât: noi reușim mult peste posibilitățile noastre

dar nu și peste puterea noastră de muncă.

Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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UN DICȚIONAR
UN  DOCUMENT CULTURAL UNIC: …77… Dacă tot

ce-am realizat, bun sau rău, e numai din fondurile personale, e o
jertfă? Influența într-o arie culturală impresionantă e un fapt? Un
tablou general – cultural e laudă sau prezentare a unei realități
nerecunoscute? Încă!

Ideea unui Dicționar selectiv cu doar 77 de personalități
din medii foarte diferite, dintre multe sute cu care, într-o viață, am
intrat în contact, cu bune și rele, rezidă din dorința de a lăsa lumii
viitoare o selecție a personalităților care au realizat ceva important
în marea lor trecere pe plaiurile moldovene, în contact direct cu
persoana, activitatea sau rezultatele activității personajului central
cu preluarea, continuarea, susținerea (directă ori indirectă), reacții
la inițiativele unui om ceva mai activ decât obișnuit, învățat să
înfrunte lumea, gata de sacrificiu, gata de ajutorare, până la urmă
un spirit pozitiv de-a lungul unei vieți (mai mult sau mai puțin
cunoscute, oricum variat comentate). E vorba de o perioadă activă
de peste 6 decenii de când elevul de clasa a VI-a, mereu un bun
cititor al Bibliotecii din Podu Turcului, în cadrul unei întâlniri cu
scriitorii băcăuani Radu Cârneci, Ion Ghelu Destelnica și alți 4, cu
aproape toți elevii de la Liceul „Alexandru Vlahuță” proaspăt
botezat din gimnaziu, când a primit primul său premiu pentru
cunoștințele de literatură o cutie de 6 lei romboidală cu bomboane
pe care le-a împărțit cu colegii săi. Versifica ușor chiar de pe 
atunci, dar scriitorii l-au premiat pentru că știa versuri din M.
Eminescu, A. Toma, Dan Deșliu și a putut reproduce un vers dintr-
o poezie a tânărului (atunci) poet  Radu Cârneci (astăzi mare poet
moldovean). A devenit apoi câștigător al concursului național
„Iubiți cartea”, devenit olimpiadă  în România comunistă.

UN FEL DE PARCURS
În condiții de foarte mare concurență, printre cei 36 de

elevi selectați aspru prin examene anuale, de ciclu gimnazial, de
admitere în liceu, de maturitate (bacalaureat) de pe o suprafață de
7200 de km. patrați, și făcând o navetă pe jos de 12 km zilnic, 
s-a situat printre elevii merituoși, disciplinați, deprinși la munca
țăranilor și tare ambițios la carte. Din Giurgioana au plecat în
clasa a V-a 93 elevi, dar a fost singurul care a terminat liceul, a
deprins alfabetul morse în armată la Târgu Mureș (cls.I), între
1959-1961. În anul acela tensiunea războiului din Cuba, l-a mai
ținut mobilizat ceva timp deși a devenit student la Institutul
Agronomic din Timișoara, apoi la Facultatea de Filologie Iași, pe
care a urmat-o la zi un an, la fără frecvență în rest, și unde a
terminat și a doua facultate la Limbi străine. La Universitatea
București avea dublă calitate, drept care Prof. Dr. Alexandru Piru,
fost și Rector, îl întreba când se întâlneau: „azi vorbim cu studen-
tul sau cu doctorandul?”. Doctoratul a fost susținut târziu, în 1998,
până atunci fiind ocupat cu activitatea didactică (director de
școală, grade, publicistică, opere, cenacluri) sau cercetări folclorico
– etnografice în Moldova (sunt și astăzi aprox. 3.500 de texte
culese, neprelucrate științific), ori viața și activitatea lui Tudor
Pamfile cel mai mare folclorist culegător din toate timpurile din
România.

Inspector la Comitetul de Cultură al Județului Vaslui a
participat la multe reuniuni științifice alături de mari nume ale
vremii: acad. Iorgu Iordan, Prof. Dr. Mihai Pop, Al. Piru,
cercetătorii Ioan Bârlea, Ovidiu Papadima, Adrian Fochi, dr. Ioan
Vlăduțiu, dr. Gheorghe Vrabie și mulți, mulți  alții (peste 1000, 
de-a lungul timpului). A cules folclor și obiceiuri din 396 de sate
moldovene, având alături aparat de fotografiat și… magnetofon
portabil, dar mai ales ambiție și sacrificiu. În aceste condiții a
dobândit repede prestigiu dar și mulți inamici (spiritul provincial
distructiv), de care n-a dus lipsă de-a lungul întregii sale vieți.
Trecut la catedră, la țară, la Văleni – Vaslui, prin concurs ajuns ti-
tular la licee din municipiul Vaslui (3,2,4, L.M.K.), a fost
totdeauna un împătimit comentator, un publicist comentat, un
pedagog deosebit de apreciat de toate cele peste 25 de serii de
absolvenți, cu foarte mulți elevi deveniți personalități de seamă în
țară și în lume. A întocmit prima monografie a Liceului „Mihail
Kogălniceanu”, în 1990, completată doar după 21 de ani de niște
impostori și plagiatori.

TVV sau... DESCHIZĂTOR DE DRUMURI
5 dec. 1990 a fost o piatră de hotar pentru el și pentru

județul Vaslui, pentru că atunci a înființat prima televiziune
privată din România (cu Licența 001/TV), apoi 2 posturi de radio
în rețea (Unison), apoi, ziarul Meridianul…, din 8 februarie 2015,
revista internaționalizată Meridianul Cultural Românesc (420 de
colaboratori din toată lumea), deci cel mai cunoscut Grup de presă
din țară. A ajuns cel mai mare jurnalist vasluian din toate tim-
purile, de 2 ori recordman mondial, de 6 ori național, de 3 ori
interjudețean, de 26 de ori județean, cu 28 de cărți publicate. Toate

realizările acestea (clar, de excepție) au fost prin muncă și fonduri
proprii, cu rezistență și piedici ale contemporanilor, chiar dacă la
un moment dat a avut 66 de angajați, unii dintre ei transformați în
vectori de imagine negativă. Jurnalistul Marin se mândrește în
2018 cu cel puțin două vârfuri în domeniu, Lucian Pârvoiu (TVR-
Bruxelles), Cătălin Striblea ( BBC- mai multe televiziuni private),
dar și Mihai Ursu, la Londra etc.

A HRĂNIT mai întotdeauna și pe alții, începând de la
cutia de bomboane – premiu împărțit cu colegii, ca director de
școală la Măcărești-Iași, ca inspector pentru învățământ și cultură
și mai ales ca întreprinzător privat începând cu 5 dec.1990. Pe la
acest grup de presă au trecut peste 500 de persoane și tot ce exista
în presa locală, tot pe aici a făcut primii pași. Cristi Lapa e unul
dintre exemplele cele mai bune. Astăzi, 13 oameni au o pâine,
primprejur.

MOTIVE... CULTURALE
Ce m-a determinat să scot volumul …77…?
Am parcurs mii de localități din 4 continente, am

transmis din 32 de țări, am făcut interviuri cu 9 șefi de stat, 14
prim miniștri, Papa Ioan Paul al II-lea, P.F. Teoctist, Daniel,
numeroși mitropoliți, episcopi, protopopi, preoți, foarte numeroși
parlamentari și personal administrativ, dar… mai ales am
îndemnat, comunicat, influențat, îndrumat și orientat mii de
oameni de toate categoriile; am susținut multe decenii Curentul
Cultural Informațional vasluian. Până la urmă sunt eforturi mult
peste rând, în slujba limbii române, a neamului, a familiei, dar mai
ales al prestigiului mediului vasluian într-un moment foarte  
negativ prezentat  peste tot în lume.

Desigur, nu m-aștept să sară în apărare un plagiator ca
Nicolae Ionescu, sau un fost coleg de redacție care a furat, a dis-
trus, a plecat, sau vreun ziarist pleșcar local (i-am cerut cuiva o
contribuție și-mi trimite un șir de blastfemii, de inconștiență
înspăimântătoare), sau lume ne-dispusă să iasă dintr-un ghem de
interese, destul de puțin capabilă și îndrăzneață. Mi se poate
reproșa că am făcut mult prea multe în loc să mă țin de una și
foarte bună, pentru că am fost manager, șofer, reporter, camera-
man, dactilograf, mecanic auto (că doar se mai strică și mașina),
întreprinzător agricol (câteva zeci de hectare de teren în cultură),
familist (o soție excepțională, de 56 de ani, 3 copii, cu copiii lor),
dar mai ales om de cultură al timpului meu. Pentru că mi-e clar:
reprezint un timp deja trecut, pentru că noua generație își face altă
cultură existențială, altfel de muncă, viață, vis, și chiar dragoste!
Aș vrea să ne mai studieze cineva opera și activitatea… și furnizez
dovezi că MERITĂ.

Dar, cel mai important motiv al acestui mozaic
intelectual – valoric este că oamenii aceștia, din acest Dicționar
selectiv, au așezat pietre pentru templul lor, prin opera și
activitatea lor, dar și pentru firul patrimonial al desfășurării în
istorie a intelighenției românești, în pofida cerințelor vieții pentru
pâinea zilnică, jertfind timp, creier, viață, pentru o preocupare
folositoare culturii, educației, spiritualității, prestigiului unei arii
social – culturale importante a țării. Marea mulțime trăiește fără
visuri de excepție, din ce în ce mai departe de cultură, de acest fel
de cultură. A-i face încă o dată cunoscuți pentru cumulul de
învățăminte transmis (prin operă, prin activitate, prin model), este
încă, prea puțin. Dar e ceva mai mult decât uitare instantanee,
provocată de videocultură, robotizare la locul de muncă, prin grija
pentru mațul gros, prin globalizare și ștergerea granițelor
lingvistice și patriotice. Va veni vremea când aceste firișoare de
limbă românească pot fi un sirop intelectual în vindecarea 
psiho-existențială, în păstrarea omenescului, a metaforei, a
dragostei, a poeziei vieții. Poate nu va fi așa, dar, dacă va fi?

SELECȚIE ȘI VALOARE
Cei 77 de selecționați din această operă unică în ansam-

blul culturii române au binevoit să lase câte o mărturie pentru
liantul lor spațial, la 77 de ani ai lui. Onorant! Dar, lasă peste timp
o mărturie care va avea durată în raport cu permanența limbii
naționale ca principal mod de comunicare, astăzi supusă unui pro-
ces criminal de decredibilizare și dispariție. Se va opri acest mod
pernicios de distrugere a limbii într-o perioadă istorică
previzibilă? 

Cei 77 sunt oameni de mare valoare, ca și mărturia lor, ca
și participarea lor la imaginea spiritual – cultural – literară a
generației care nu se poate împotrivi progresului tehnico –
informațional, și nu are decât varianta adaptării, cu grave
consecințe asupra românismului. Fiecare va putea spune et in
Arcadia ego!

Cei 77 s-au prezentat la apelul viitorului!

Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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Albinele culegătoare
Albinele culegătoare, adună din natură şi aduc în stup:

nectar, polen, propolis şi apă.

Culegătoarele de nectar
Culesul de nectar este munca cea mai istovitoatre pen-

tru albine. Florile plantelor melifere conţin în partea inferioară
a potirului, mici cantităţi de sucuri duci numite nectar. Acest
suc dulce, este alcătuit dintr-o soluţie ce conţine 70-80% apă în
care găsim dizolvate, cantităţi de zaharuri cum ar fi: glucoza,
zaharoza, fructoza  etc, specifice plantei.

În afară de zaharuri nectarul mai conţine şi unele
săruri cum ar fi azotaţi şi fosfaţi. Acizi organici inferiori şi
vitamine.

Nectarul este o secreţie a glandelor nectariene aflate în
structura potirului florii. Cantitatea de nectar secretată depinde
de mai mulţi factori cum ar fi: familia plantei melifere, solul în
care se dezvoltă planta, umiditatea aerului, temperatura şi nu în
ultimul rând, radiaţia solară (lumina).

Pentru a umple o guşă cu nectar, albina culegătoare
trebuie să viziteze un număr foarte mare de flori.

Cum se prepară mierea din nectar?
Ajunsă in stup, albina descarcă nectarul din guşă,

într-o alveolă care urmează a fi umplută şi se întoarce iar la
cules. La alveola cu nectar, intră în activitate albinele chimiste.
Acestea, absorb nectarul in guşele lor, aici nectarul vine în
contact cu o secreţie a unor glande din guşă albinei numită
invertază. Această substanţă, transforma zaharurile din nectar în
miere şi se elimină apa.

Nectarul extra florar
Zaharurile unor plante poate apare şi sub formă de

transpiraţie pe frunze sau pe scoarţa copacilor. Nectarul extra
florar mai conţine pe lângă zaharuri şi alte substanţe, unele
chiar dăunătoare însuşi albinelor.

Mierea de mană
Pe frunzele unor arbori care secretă nectar se adună o

specie de purici care se hrănesc cu acest suc dulce. În organis-
mul acestor purici , o parte din nectar este consumată dar cea
mai mare parte este eliminată prin fecale. Albinele adună acest
amestec de nectar normal şi nectarul eliminat de organismul
puricilor după procesul de metabolizare. Din acest amestec de
nectar, albinele chimiste prepară mierea de mană. Frecvenţa de
apariţie a mierii de mană în stupine este de 6-7 ani sau mai
rar,este  o miere de culoare închisă, maronie este mai puţin
fluidă şi se recoltează destul de anevoios. Mierea de mană este
mult apreciată în țările din mijlocul Europei.

ACTIVITĂŢI SPECIFICE
În stupină
Din cauza timpului foarte rece şi a intemperiilor care

s-au manifestat în ultima perioadă de timp, cu aspect de
iarnă,este bine să mai facem un control în familiile de albine şi
se le mai completam hrana acolo unde este cazul.

În atelierul stupinei
Continuăm verificarea stării ramelor, cele care

prezintă uzuri, defecte sau sunt prea vechi le trecem la topit.
Montăm, însârmăm şi făgurim ramele noi pe care tocmai le-am
cumpărat. Le pregătim pentru lărgirea cuibului în timpul cule-
sului de la pomii fructiferi.

Este bine să ştim…
Un timp noros şi cu descărcări electrice este foarte

prielnic producţiei de nectar; în scimb, ploile bogate şi dese,
spală nectarul florilor. Vânturile umede măresc producţia de
nectar, vânturile uscate o diminuează.

Petre DAVID
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STABILITATE ȘI SPERANȚE
Reporter: Dragi prieteni, îl

am în fața mea pe Gelu Pecheanu,
primarul de la Drînceni. Bun găsit,
domnule primar.

Primar: Bine ați venit.
R: Ați avut probleme cu

zăpada, aici la dumneavoastră?
P: Am avut ceva probleme,

ne-am luptat cu nămeții și până la
urmă s-a rezolvat situația. Acum
drumurile sunt practicabile și se
poate circula în condiții europene
drept dovadă și faptul că ați ajuns
până la noi.

R: Ați mai fost la Chișinău,
pentru că sunteți aici la graniță?

P: Am fost săptămâna
trecută și m-am întâlnit cu
omologii mei din Republica
Moldova. Lucrăm acum la două
proiecte transfrontaliere, suntem în
faza de studii. Până pe 5 mai
trebuie să depunem un proiect. Noi
suntem înfrățiți și cu raionul
Nisporeni și vom încerca să
depunem un proiect pe
infrastructură. Am creionat
bugetul săptămâna trecută să
vedem cerințele. Avem un buget
mare de 2,5 milioane de euro și
trebuie să ne încadrăm. Este un
proiect care are o importanță
deosebită pentru comunitatea
noastră. Totodată astăzi merg și la
județ unde semnez încă trei
contracte de finanțare prin PNDL.
Alte trei contracte pentru școli le-
am semnat de anul trecut iar la
două am început să lucrăm și
urmează faza de licitație pentru
școala de la Ghermănești. Avem
acolo un proiect mare, de vreo 600
de mii de euro, pentru reabilitarea
școlii. Va fi o școală modernă,
dotată cu toate utilitățile, la care
sper să tăiem panglica anul viitor.
Cele trei contracte pe care le voi
semna astăzi sunt: unul pentru
Școala cu clasele I-IV de la
Drînceni, unul pentru  Grădinița
cu Program Normal din
Ghermănești și unul pentru
alimentarea cu apă a localităților
Râșești și Ghermănești.

R: Stațiunea de la
Ghermănești sperați să fie reînviată.

P: Sperăm. Noi încercăm
să punem la punct infrastructura
până acolo și sperăm că vom găsi o
soluție să o repunem în funcțiune.

R: Terenul este al primăriei?

P: Terenul este al

Consiliului Județean iar izvoarele
sunt în domeniul public al
primăriei Drînceni. Va trebui să
facem un parteneriat Consiliul

Județean – Primăria Drînceni.
R: Care este cea mai mare

speranță a dumneavoastră pentru anul
2018?

P: Anul acesta vom face
peste 7 km de asfalt, suntem în faza
de pregătire a licitației. Îi vom
aduce pe cetățenii din localitatea
Albița la Drumul European. Vrem
să facem o infrastructură modernă
ca și cetățenii din localitatea Albița
să poată ajunge în condiții civi-
lizate la DN 24. 

R: Vin basarabeni la muncă
în România?

P: Vin din ce în ce mai
mulți.  Cred că avem peste 1000 de
cetățeni care și-au luat cetățenie și
mai sunt care vor să mai vină. Sunt
care au venit și au investit pe terito-
riul comunei Drînceni iar noi
suntem mulțumiți pentru că astfel
se creează locuri de muncă și sunt
aducători de bani la bugetul local.
O comunitate dacă nu gestionează
taxele și impozitele locale bine nu
are cum să se dezvolte.

R: Dumneata crezi că este
posibilă o unificare între România și
Republica Moldova?

P: Așa curând nu cred că
este posibilă. Majoritatea celor din
sudul Republicii sunt pro ruși și
dacă s-ar face un referendum nu
știu cine ar avea câștig de cauză.
Cred că este foarte greu la
momentul actual să sperăm într-o
unire.  

R: Care este relația
dumneavoastră cu biserica?

P: Noi ajutăm foarte mult
bisericile. Anul acesta vom investi
vreo 6 miliarde pentru că vrem ca
bisericile de la noi din comună să
arate impecabil din punct de
vedere arhitectonic. 

R: Pregătiți comuna pentru
turiști?

P: Vrem să avem o comună

cât mai frumoasă în speranța că
vom prinde aceste proiecte.
Totodată vă mai spun că avem și un
proiect pentru amenajarea plat-
formei de gunoi de grajd, un
proiect care este în stadiu de evalu-
are. Avem pentru acest proiect un
punctaj foarte mare. 

R: Mai aveți vite?
P: Mai sunt. Ușor, ușor se

vor reîntoarce și cei plecați în afară
pentru a investi în agricultură. Noi
trebuie să-i încurajăm în acest
sens. Și chiar și Guvernul ar trebui
să crească măcar subvențiile
pentru animale.

R: Mă uit la dumneata și-mi
dau seama că ai tot felul de idei și
uneori cred că-ți iese treaba. Asta
dacă e să ne luăm după milioanele pe
care te lauzi că le-ai adus în comună.

P: Ca să poți accesa
proiecte europene în primul rând
trebuie să ai o echipă foarte bună
de funcționari publici.

R: Și o ai?
P: Da, o am. Din păcate a

trebuit să facem reduceri de
personal deoarece salariile s-au
mărit foarte mult la nivelul
administrației publice locale și ca
să am rezultate pozitive a trebuit să
reduc numărul de personal. Am

acum o echipă de tineri care au
terminat diferite facultăți și care se
implică foarte mult. I-am „sudat”
cu cei mai în vârstă pentru a avea o
oarecare eficacitate și pentru a
accesa cât mai multe proiecte.
Sursa locală nu este suficientă și
anume taxele și impozitele locale,
mai ales că nu le-am mărit deloc
anul trecut. Eu sunt mulțumit de
gradul de încasare care a crescut cu
300% față de anii trecuți. Comuna
la ora actuală este cel puțin
pietruită și avem și peste 27 de km
de asfalt iar anul acesta vom imple-
menta peste 8 km..

R: Ziua comunei când este?
P: Încă nu ne-am hotărât.

Înainte făceam de două ori pe an,
hramul satului la Râșești de Sfinții
Constantin și Elena și ziua comunei
în octombrie. Dar deoarece în
ultimii ani am avut parte de vreme
nefavorabilă în luna octombrie 
m-am gândit să vin cu o propunere
în cadrul Consiliului Local să
mutăm ziua comunei în luna mai
pentru că atunci este mai cald și
costurile ar fi mult mai mici. 

R: Eu vă mulțumesc și vă
doresc succes.

P: Mulțumesc și eu.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

DRÎNCENI

VRABIE, JANDARMUL,
SARE… CA VRABIA !

Sală de judecată la Judecătoria Bârlad despre care am mai scris noi
și nu de bine pentru că am considerat  că acolo e un „cuib de viespi” adică
fiind un grup mic de judecători și procurori totul merge pe înțelegere
reciprocă. Voi mai detalia, curând!

Preliminariile Dos. 1275 erau încheiate pe 23.01.2018, ora 10 și se
comunica următorul termen de judecată. Numai că jandarmul Vrabie Florin
care ar fi trebuit să fie major plutonier și nu delator se repede la președinta de
Instanță și-i șoptește la urechea stângă că reprezentantul pârâtei în dosar ar fi
înregistrat dezbaterile.  Jandarmul acesta e cam înalt și-i ușor de recunoscut
și pentru chelia dinspre frunte pe care-o apleca slugarnic înspre judecătoare,
pârându-l pe om că are aparate de înregistrare și că ar fi nelegal să înregistreze
în SEDINȚĂ PUBLICĂ.

Președinta, evident tulburată, a dispus convocarea 
I.T.-istului, a cerut depunerea aparatelor de filmat, s-a controlat, s-a acceptat
percheziția corporală de către învinuit, nu s-a găsit nici un fel de înregistrare
pentru că nu era făcută. Vrăbioi insistă, apare încă un jandarm, și încă altul
(deci alarmă pe unitate!), nu se găsește nimic, doar un pix strălucitor…
Împricinatul este amendat totuși  cu 1.000 de lei, Vrabie și ai lui mulțumiți că
și-au demonstrat capacitatea de luptă…

La Judecătoria Bârlad vegetează zilnic între 3 și 8 jandarmi, din când
în când și polițiști, îngrămădiți în jurul celui de la masa cu telefon și registru,
ori împrăștiați prin cele 3 săli de judecată. Și Vrabie acesta este dintre cei
cărora le-am întins câte un ziar și au respins speriați  oferta „Lasă-mă, domle,
ce să fac cu el, nu-mi trebuie,dom’le !”

Ținând cont că în 3 zile de judecată vezi între 1 și 22 de persoane în
săli și cel mult 25-30 pe holul adesea pustiu, tragi concluzia că aici există pază
armată, nu glumă! E nevoie de atâția jandarmi, pe 23 ian.2018 am numărat 8,
să-i terorizeze pe cei câțiva justițiabili săraci, timorați, îngrijorați, liniștiți,
pleoștiți?

Unde incidentele apar numai la intervenția unor analfabeți ca Vrabie
cel învățat la căldurică și salariu mare și foarte mare?! El o fi crezut că-și face
datoria, dar așa e, sau este doar o căpușă pe banii contribuabilului?

De ce militarizarea aceasta la o judecătorie mică precum cea de la
Bârlad? Că, iată uriașul Vrabie delatorul  țopăie ca vrăbiuța să-și depășească
atribuțiile.

Că tinerele judecătoare ajunse în scaun devin dintr-o dată capabile
de dispoziții regale, e altă problemă actuală despre care merită să discutăm.
Doar atât acum: păcat că o categorie de oameni, cu asemenea răspunderi, uită
să rămână… oameni! 

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

O echipă de șmecheri ieșeni face proiecte pentru romii locului.
Amironesei = șeful are un salariu cu 50% mai mare ca primarul;

peste 10.000 lei;
Pentru „desegregarea romilor”, flăcăii ăștia vor cheltui peste 6

milioane de euro;
Grupul fruntaș de lucru e foarte bine plătit, primăria se alege cu

câteva copiatoare, țiganii cu praful de pe tobă dacă ăștia nu-și vor face treaba;
Și-au început activitatea în forță, chiar știu ce au de făcut să scoată banul. Ce
percepe lumea? Că-s mulți și lacomi!

Amironesei Gabriel are o înfățișarea de dandy, pare sportiv și e iute
la vorbă, mai ales respingător pentru că e plin de sine. S-a înconjurat cu
oameni de nădejde care știu să se înfrupte din ce produc, legal și temeinic. 
A-l acuza de ilegalități e un pericol pentru că știe să se acopere cu acte, știe
cum să-i lămurească pe oameni că-i fericește prin ce face cu trupa lui. E mare
secret ce face, drept care oamenii din Doagele se feresc să spună ceva ca să
nu se dovedească necunoscători sau să nu fie dați în judecată, pentru că nu se
sfiește deloc să-i amenințe.

Într-un cuvânt, popasul periodic al grupului sau a unuia din grup ține
de eveniment local în care cei cu puține clase aflați în sat pot fi adunați cu
goarna.

Rămâne de văzut cum va suporta Primăria starea de fapt, cât îi va
prelua din sarcini și ce rezultate concrete va avea. Noi am fi bucuroși ca
oamenii ăștia să facă ceva pentru această comunitate necăjită!

D.V.M.

DRAGOMIREȘTI –
VASLUI
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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)
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În primele zile ale
săptămânii ești preocupat

de cheltuielile comune cu al
ii, de
achitarea facturilor sau datoriilor de
orice fel. Sunt posibile veşti
îmbucurătoare, dar lucrurile se vor
concretiza şi rezolva ceva mai târziu.
Pe de altă parte vor apărea tot soiul de
răscoliri sufletești și mentale, astfel
că avalanșa de stări interioare contro
versate va duce la o mare dorin
ă de
evadare din cotidianul zgomotos.

Se conturează treburi de
rutină la locul de muncă,

aspect care te poate obosi sau chiar
plictisi rapid. Pe de altă parte se vor
eviden
ia unele afec
iuni specifice
sistemului renal și segmentelor
capului. Sunt probleme de sănătate ce
se repun în discuţie, dar au susţinere
astrală suficientă pentru consultaţii şi
sfaturi benefice. Situaţia la locul de
muncă pare tensionată, dar nu sunt
motive reale de îngrijorare. Se pot
petrece răsturnări de situaţie.

Este nevoie să te ocupi de
activităţile gospodărești și

să rela
ionezi cu membrii familiei.
Sunt favorizate dialogurile pe teme
patrimoniale, dar și rezolvarea unor
chestiuni familiale care trenează de
ceva vreme. Faptul că trebuie să
i
îndeplinești şi sarcinile profesionale
de la locul de muncă î
i displace, dar
astrele te pun la treabă, neţinând cont
de toanele tale. Ai încredere că te vei
descurca foarte bine cu toate. Vor
reveni în aten
ia ta, sub o formă sau
alta, iubirile trecute. Fii prudent și nu
te lăsa încântat de vorbe mieroase.

Primele zile ale săptămânii
aduce chef de petrecere şi

dorin
a de a te implica în rela
ii
amoroase frivole. Constructiv ar fi să

i canalizezi energia și eforturile spre
un hobby sau spre discu
ii interesante
cu prietenii. La serviciu apar situa
ii
deosebite, unele tensionate bine,
marcând un final de etapă. Fii
prudent, deoarece există riscul să
declanșezi conflicte pe termen lung în
rela
iile colegiale sau chiar sunt posi
bile avarii serioase.

Debutul săptămânii te
găsește în mijlocul rudelor

sau prietenilor apropia
i, bucurându
te din plin. Vorbești frumos, î
i etalezi
cu mult farmec talentul oratoric şi ai
mult umor, fiind de nerecunoscut
pentru unii cunoscu
i. Călătoriile pe
distan
e scurte, planificarea unor
studii sau perioade pentru
documentare reprezintă alte teme
importante pentru tine, demne de luat
în calcul. Vor interveni însă și aspecte
patrimoniale sau situa
ii deosebite în
plan familial. 

Aspectele privitoare la banii
câștiga
i din munca proprie

sunt preocupările tale din primele zile
ale săptămânii. Sunt șanse de a primi
salariul sau alte tipuri de recompense
în urma eforturilor depuse. Poate ele
nu se ridică la înăl
imea așteptărilor
tale, dar cu siguran
ă te vor ajută să
treci mul
umitor peste această
perioadă. Înva
ă și obișnuieștete să
folosești strictul necesar! Rela
iile cu
persoanele din anturajul apropiat se
vor eviden
ia întrun mod destul de
zgomotos. Sunt posibile discu
ii
aprinse.

ANUN� DE INTERES PUBLIC
SC COMPANIA DE UTILITĂ�I PUBLICE SA,

Bârlad, efectuează activită
i de dezinsec
ie, dezinfec
ie și
deratizare la cele mai mici pre
uri. 

Substan
ele utilizate de către noi, sunt aprobate de
Ministerul Sănătă
ii,  conform Regulamentului Na
ional al
produselor Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A.

8 MARTIE: 
ZIUA INTERNA�IONALĂ

A FEMEII.

Ziua de 8 Martie este
cunoscută în întreaga lume ca
sărbătoarea interna
ională a femeii. 

În anul 1977, Adunarea
Generală a ONU a proclamat printro
rezolu
ie Ziua Na
iunilor Unite
pentru Drepturile Femeilor și Pace
Interna
ională. O sărbătoare a
femeilor, recunoscută interna
ional,
dar fără a se preciza o zi anume, a
fost hotărâtă încă din 1910, de
Interna
ionala Socialistă reunită la
Copenhaga. După Primul Război
Mondial sa fixat data de 8 martie ca
Ziua Interna
ională a Femeii, dar pro
cesul de emanciparea femeii nu a fost
încheiat.

Femeile au continuat să
demonstreze pentru drepturi egale și
în principal pentru drept de vot.
Următoarea etapă în instituirea unei
zile dedicate femeii la constituit
proclamarea, în 1975, de către ONU,
a Anului Interna
ional al Femeilor și
declararea perioadei 1976–1985 ca
Deceniul ONU pentru condi
ia
femeii.

În 1908, 15.000 de femei au
mărșăluit în New York cerând un
program de lucru mai scurt, salarii
mai bune și dreptul la vot, iar în
1909, conform unei declara
ii a
Partidului Socialist din America,
Ziua Interna
ionala a Femeii a fost
stabilită pe 28 februarie.

Un an mai târziu, în 1910, în
urma unei Conferin
e a
Muncitoarelor de la Copenhaga,
unde au participat peste 100 de femei
din 17 
ări, sa hotărât ca Ziua Femeii
să fie sărbătorită în aceiași zi peste
tot în lume, data de 8 martie fiind
aleasă însă abia în 1913.

Ziua femeii a fost
recunoscută ca sărbătoare
interna
ională în 1977, devenind o
tradi
ie în majoritatea 
ărilor din
Europa și în SUA, fiecare
sărbătorindo așa cum o simte. Ziua
de 8 Martie este pe plan internaţional
Ziua Femeilor Militante, a celor
datorită cărora femeile au drept de
vot, dreptul la proprietate, dreptul la
educa
ie, la divor
, la asisten
ă
medicală, la contracep
ie.

În Anglia, unde pe 8 Martie
au loc marșuri și întruniri în memoria
acestor Femei. În România în ziua de
8 Martie se sărbătorește Femeia,
bucuria vie
ii și motiva
ia de a trăi.
Până în decembrie 1989 se vorbea de
ziua mamei, prilej cu care se organi
zau spectacole dedicate mamelor.

După Revolu
ia din 1989
no
iunea de ziua mamei este înlocuită

cu ziua femeii. Orice femeie așteaptă
cu nerăbdare ziua femeii, zi în care î
i
dorește să fie răsfă
ată atât de iubit,
so
, cât și de copii, rude și chiar cole
gi. Este ziua în care femeia este sau
ar trebui să fie ridicată pe piedestalul
unei regine, să primească flori în
semn de respect și mul
umire.

PE GLOB
Ziua Interna
ionala a

Femeilor în Vest, simbolizează
emanciparea femeii, fiind instituită
pentru a promova drepturile acestora
și egalitatea cu bărba
ii. Pe de alta
parte, sărbătoarea este percepută ca o
moștenire comunistă, în estul
Europei.

În 
ările baltice, de 8 martie
se pune mai mult accent pe Ziua
mamei, sărbătoare marcată prin
oferirea de daruri și flori acestora.

Conota
ia politică din Rusia
a dispărut, iar felicitările de 8 martie
sunt oferite femeilor din întreaga

ară.

În Italia, de 8 martie sunt
organizate reuniuni despre afirmarea
drepturilor femeilor, a siguran
ei
acestora la locul de muncă, a
sănătă
ii.

Bărba
ii din Italia, oferă de
8 martie femeilor mimoze galbene.
Mimozele galbene și ciocolata sunt
daruri oferite frecvent și femeilor din
Rusia și Albania, în ziua de 8 martie

În Portugalia și nu numai,
femeile sărbătoresc seara zilei de 8
martie în oraș, în grupuri formate
numai din femei.

Femeile din Pakistan
celebrează în fiecare an, pe data de 8
martie, luptele acestora pentru
drepturile femeii și încercările de
natură culturală sau religioasă, prin
care au trecut acestea.

În această zi se obişnuieşte
ca bărbaţii să dăruiască flori şi mici
cadouri femeilor din viaţa lor –
soţiilor, iubitelor, mamelor, fiicelor şi
colegelor. În România şi Bulgaria, se
păstrează obiceiurile de dinainte de
căderea comunismului, când de 8
martie, de Ziua Mamei, copiii făceau
cadouri mamelor, bunicilor,
învăţătoarelor şi profesoarelor.

În România, Ziua Mamei a
fost declarată sărbătoare publică
începând din 2010 şi este sărbătorită
în prima duminică a lunii mai.

Ziua mamei se sărbătorea
încă de pe vremea zeilor din Olimp,
în cadrul festival dedicate zeităţilor
pe nume Rhea în Grecia Antică.

RE�INUT PENTRU 
REFUZ PRELEVARE DE
MOSTRE BIOLOGICE

Un bărbat în vârstă de 45
de ani, din comuna Pușcași, a fost
reţinut de poliiștii rutieri fiind
cercetat pentru săvârșirea
infraciunii de refuz prelevare de
mostre biologice.

Poli
iștii Biroului Rutier
Vaslui efectuează cercetări fa
ă de un
bărbat de 45 de ani, din comuna
Pușcași, bănuit de săvârșirea
infrac
iunii de refuz prelevare de
mostre biologice.

În dupăamiaza de 05 martie
a.c., bărbatul a fost implicat întrun
eveniment rutier pe raza satului
Pușcași. Acesta a pierdut controlul
asupra autoturismului pe care îl

conducea, a părăsit partea carosabilă
și a intrat în gardul unei locuin
e.
După eveniment, conducătorul auto a
părăsit locul evenimentului.

Bărbatul a fost identificat,
în scurt timp, de poli
iști la
domiciliul său. La solicitarea
poli
iștilor, acesta a refuzat atât
testarea cu aparatul alcooltest cât și
recoltarea de mostre biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei.

Conducătorul auto a fost
re
inut de poli
iști pentru o perioadă
de 24 de ore, pe numele lui fiind
întocmit dosar de cercetare penală
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
refuz prelevare de mostre biologice.

DRUM BUN CĂTRE STELE, 
DOMNULE PROFESOR!

Vestea decesului,
eminentului profesor de matematică,
Ioan Băbâi, care a  predat ani de a
rându la Colegiul Na
ional ,,Cuza
Vodă” Huși, a îndoliat învă
ământul
hușeandar și întreaga urbe ,, Putea
face performan
ă în orice scoală din
România” afirmă foștii colegi de
profesie și cadrele didactice actuale
ale liceului! ,,Nu vă vom putea uita
vreodată, decen
a și determinarea de
a reuși în via
ă!”, transmit, cu emo
ie,
și foștii săi elevi. ,,Domnul profesor
Băbîi a fost un dascăl foarte bun, se
implica foarte mult în pregătirea

elevilor. Ceea ce am apreciat la el
întotdeauna a fost dorin
a sa
permanentă de a învă
a lucruri noi,
de a rezolva lucruri noi. Scria
articole, iar după ce a ieșit la pensie a
continuat să rămână activ, a rămas
atașat de școală, a continuat să scrie.
Trimitea probleme spre publicare în
revista «Meridian matematic
vasluian», în revista școlii, a fost o
persoană deosebită. Dumnezeu săl
odihnească!”, a declarat Manuela
Iacob, directoarea Colegiului
Na
ional ,,Cuza Vodă”

Petru DAVID
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Scorpion (23 oct - 21 nov)
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Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Românesc

Strălucești la începutul
săptămânii, ai curaj, forţă,

noroc şi mult farmec. Însă relaţiile
cu ceilal
i sunt destul de tensionate.
Cu atâtea raze astrale benefice, vei
reuşi să depăşești orice situaţie
delicată. Vor reveni în aten
ia ta
aspectele financiare de la locul de
muncă. Sunt posibile schimbări
salariale și importante, descoperirea
unor fraude realizate de colegii care
se ocupă de calculele financiare.

Săptămâna începe cu stări
interioare delicate.

Odihneștete, lasă forfota cotidană
deoparte și gândeștete numai la tine
și planurile tale personale. Revin în
aten
ie afec
iunile renale și cele
specifice segmentelor capului. i se
îmbunătă
ește starea de spirit pe la
mijlocul săptămânii, astfel că te vei
avânta în mijlocul celorlalţi cu mult
elan. Totuși nu for
a nota și ocupăte
de activită
ile utile. Finalul
săptămânii î
i va aminti de segmen
tul financiar din zona profesională.

Primele zile ale săptămânii
vor scoate în eviden
ă

rela
iile cu prietenii și activită
ile
sau planurile profesionale comune
cu aceștia. Sunt posibile situaţii del
icate, aflarea unor picanterii bine
ascunse multă vreme, de aceea
atenţia trebuie să fie maximă. Pe de
altă parte vor apărea stări interioare
confuze, tensionate, fiind recoman
dabil să te odihnești şi chiar să te
retragi din tumultul cotidian.
Totodată, duşmanii ascunşi î
i pot
crea neplăceri. 

La începutul săptămânii se
eviden
iază aspectele profe

sionale și cele privitoare la imaginea
ta în ochii celorlal
i. Se pare că ai
sarcini de lucru importante, astfel că
acum șefii vor dori un raport detali
at asupra felului în care le rezolvi.
Este bine să vorbești direct și la
obiect, pentru că unii î
i pot pune
be
e în roate. Aspectele locative,
cele legate de familie sau de treburi
gospodărești sunt şi ele prezente în
preajma ta. Sunt posibile situaţii
delicate, de aceea trebuie multă
atenţie, discernământ şi răbdare. 

Primele zile ale săptămânii
î
i aduce dorinţă de elevare,

planuri de căltorii sau studii pe
termen lung. Deocamdată, astrele
nu
i prea susţin doleanţele, dar la
momentul potrivit te vor ajuta.
Alcătuiește un plan de activită
i
culturale și antreneazăi și pe cei
dragi alături de tine. Vei fi nevoit să
te preocupi și de domeniul
profesional, respectiv de rela
iile cu
șefii şi de pozi
ia ta în cadrul unui
grup de lucru. Fii prudent, pentru că
sunt posibile discu
ii aprinse și chiar
se pot declanșa conflicte.

La începutul săptămânii se vor
eviden
ia relaţiile parteneriale,

mai ales cele din sfera profesională.
Dinamismul lor te va încuraja să
i
revelauezi părerile și inten
iile atât fa
ă de
rela
ia cu partenerul de via
ă, cât și fa
ă de
rela
iile profesionale. Aten
ie că nu ești în
cea mai bună formă, fapt pentru care
există tendinţa de a da vina pe ceilalţi. Vor
intra în preocupările tale, cheltuielile
comune cu al
ii, cadourile băneşti,
moştenirile sau partajele personale și
profesionale. Sunt posibile veşti secrete,
unele chiar interesante. 

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC POPAS SRL 1 ospătar, 1 ajutor bucătar
– SC ELDAC GRUP SRL 1 electrician, 1 montator tâmplărie PVC

și aluminiu
– SC GABRIEL GRUP SRL 2 lucrători fast food ( aj. Bucătar)
– SC TRIPLU ARMI SRL 1 femeie servicu, 1 recep
ioner
– I.I. CUZUC LUMINITA MIHAELA 2 cameriste, 1 îngrijitor
– SC TRANSURB SA 1 electrician auto
– SC XANADU SRL 4 muncitori necalifica
i
– SC MOBEXPORT SRL 5 tapi
eri, 5 confec
ioneri asamblori arti

cole textile, 5 muncitori necalifica
i  în confec
ii
– SC VAREDO SRL 1 lucrător comercial
– SC ECOMATIX MOBILI SRL 4 tâmplar universal, 1 vopsitor

șlefuitor
– SC MIGMER SRL 4 patiseri, 3 muncitori necalifica
i
–  SC LUKO MARKET SRL 1 lucrător comercial
– SC SANOINSTAL THERMICA SRL 1 inginer instala
ii pentru

construc
ii, 1 instalator instala
ii tehnsanitare
– SC YACOCONSTRUCT SRL 2 muncitori necalifica
i, 2 fierar

betoniști, 2 mozaicarifaian
ari, 2 zidari
– SC CASA TUDORA SRL 3 gestionari, 1 agent vânzări, 3 brutari,

2 lucrători gestionari, 6 patiseri 
– SC SOPHPANIS SRL 3 brutari, 1 muncitor necalificat
– SC KAUFLAND ROMANIA SCS 1 lucrător comercial
– SC ECO SHEREDDING SRL 1 sortator produse, 1 debitator
– SC DC COMERCIAL  SRL 3 manipulan
i mărfuri
– SC KRISTODENT S.R.L 2 tehnicieni dentari, 1 îngrijitor clădiri
– SC XENABUSINESS SRL 1 croitor
– SC SCIR SA 1 instalator centrale și gaze, 1 sudor manual, 5 zidari,

5 dulgheri, 4 fierarbetoniști
– SC VASCAR SA 1 manipulant depozit, 2 lăcătuși mecanici, 1 ma

nager achizi
ii, 1 inginer industria alimentară
– SC VASTEX SA 1 instalator apă canal
– SC MARIAN AGRO  SRL 1 vânzător, 6 confec
ioneri
– SC CASA TUDORA SRL 3 lucrători gestionari
– Asocia
ia „INIMĂ DE COPIL” 1 profesor engleză, 1 îngrijitoare
– SC PROFI ROM FOOD 1 casieri, 1 vânzător, 1 recep
ioner marfă,

1 lucrător comercial
– SC RIMMINI  MOB SRL 1 tehnician proiectant

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC AQUAVAS SA 2 instalatori apă, canal
– SC CONFECTII SA 5 operatori confec
ioneri industrial, 5

muncitori necalifica
i în industria confec
iilor
– SC DAVIFER SRL 1 contabil
– Direc
ia Administrare pie
e, parcări, cimitire Bârlad 1 administra

tor, 1 casier, 1 inspector de specialitate în administra
ia publică, 1 magaziner,
1 sef serviciu institutie publica, 1 strungar universal

– SC FEPA SA 3 electricieni de între
inere și repara
ii, 2
galvanizatori, 2 ingineri automatiști, 1 inginer chimist, 2 ingineri
electromecanici, 3 ingineri mașiniunelte, 3 ingineri mecanici, 5 lăcătuși
mecanici, 5 lăcătușimontatori, 5 operatori la mașiniunelte cu comandă
numerică, 3 presatori metale la rece, 3 rectificatori universali, 8 strungari
universali, 3 sudor, 2 turnători metale și neferoase, 2 vopsitori industrial

– SC IRIS COMPANY SA 1 agent cură
enie clădiri și mijloace de
transport

– SC LEOSLO SRL 1 cofetar
– SC MANDRA SA 1 lăcătuș mecanic, 1 operator la fabricarea

nutre
urilor combinate, 1 sudor
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 2 consilieri administra
ia

publică, 1 inspector de specialitate în administra
ia publică
– SC RULMENTI SA 1 inginer mecanic, 1 inginer electronist

transporturi, telecomunica
ii, 1 termisttratamentist de produse brute, forjate,
turnate sau laminate, 1 metrolog verificator, 1 lăcătuș montator pentru utilaje
industriale, de construc
ii și agricole, 1 ambalator manual, 1 forjor mecanic, 1
frezor universal, 4 rectificatori universal, 8 strungari universali, 3 sortatori
produse, 1 călitor scule, 1 electrician de între
inere și repara
ii

ANUN� PUBLICITAR

Vând casă în Vetrișoaia. Suprafaa curii
2.000 mp (metri patrai), pre negociabil.

Telefon 0763699000

Împlinirea a 69 de ani de la
moartea celui deal 49lea ierarh
hușean a fost comemorată la 1 martie
2018 din ini
iativa și binecuvântarea
PS Părinte Ignatie, Episcopul
Hușului, și colaborarea unor intelec
tuali din urbea dintre vii, anume
profesorul Costin Clit și colonelul (r)
Mihai Gheorghiu, prin organizarea
simpozionului „Grigorie Leu,
Episcopul Hușilor, martir al neamu
lui românesc”. Evenimentul
marchează și reluarea activită
ilor
culturale de către Episcopia Hușului.

Slujba Parastasului a fost
oficiată în catedrala stefaniană din
Huși de PS Ignatie și un sobor de
preo
i cu începere de la ora 10.00 în
prezen
a clerului și enoriașilor,
urmată de un moment de reculegere
la mormântul vlădicăi Grigorie Leu,
amplasat în exteriorul absidei
Sfântului Altar.

În prezen
a clerului,
enoriașilor, elevilor Colegiului
Na
ional „Cuza Vodă” și Seminarului
„Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși
sunt declarate deschise lucrările
simpozionului în sala de ședin
e a
Protopopiatului.

Un emo
ionant moment
artistic a fost executat de copiii
pregăti
i de Corina Sujdea (Școala
Generală „Mihail Sadoveanu” din
Huși) și Irina Măran (Școalal
Generală din satul Tătărăni),
răsplăti
i de PS Episcop Ignatie cu
iconi
e și dulciuri.

PS Episcop Ignatie sus
ine
comunicarea „Episcopul Grigorie
„patriarhul alb” al suferin�ei pentru
credin�ă și neam”, urmat de
colonelul (r) Mihai Gheorghiu cu
interven
ia „Episcopul Grigorie Leu,
un exemplu și pentru genera�ia
actuală” și profesorul Costin Clit cu
prelegerea „Episcopul Grigorie Leu
și autorită�ile politice ale timpului”.
Personalitatea Episcopului Grigorie
Leu a fost reliefată și prin

interven
iile pertinente din public ale
colonelului (r) Martin Cata, preotul
Miron Marcel, membru al Uniunii
Scriitorilor din Rămâniafiliala Iași,
profesorul Liviu Doru, legat de satul
u
cani, locul de naștere al
Episcopului Grigorie Leu, preotul
Ioan Petru, fostul protopop de Fălciu
și preotul Marian Bocănescu de la
biserica „Sfin
ii Voievozi” din Huși.
Auditoriul a fost încântat la sfârșitul
lucrărilor de mărturia video a
regretatului muzicolog Dragoș
Alexandrescu (19242014), hirotonit
diacon de Episcopul Grigorie Leu în
Catadrala Episcopală.

PS Ignatie a trecut în revistă
proiectul cultural din 2019 privitor la
personalitatea Episcopului Grigorie
Leu, odată cu împlinirea a 70 de ani
de la martirajul său. Despre
Episcopul Grigorie Leu și familia sa
sa scris mult. Pot fi amintite
lucrările „Omul și fapta. Episcop
Grigorie Leu”, 2000 (autor, pr. dr.
Nicolae Hurjui), „Grigorie Leu
Botoșăneanu, arhiereuvicar al
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei”,
2017, edi
ia a IIa (autor, Paul Leu)
sau „Cartea episcopilor crucia�i”,
2001 (Corneliu Leu).

Reproducem dorin
a
arhiereului Grigorie Leu, o
premoni
ie, rostită în discursul din 4
februarie 1925: „Puteavoi duce
austeritatea persoanei mele după
pilda Prototipului nostru, măcar
până la drumul arzător al apostolat
ului zilnic, cu resemnare la auzirea
vorbelor de ocară și chiar la
primirea de lovituri și scuipări
pentru învă�ătura Evangheliei? ...
Căci de o încoronare cu spini și de
întinsul mâinilor pe cruce ... e prea
greu să mai vorbim noi, muritorii de
astăzi!” În martie 1949, după
desfiin
area istoricei eparhii a
Hușului, Grigorie Leu sfârșește ca un
martir în Biserica Mântuitorului Iisus
Hristos. 

COMEMORAREA EPISCOPULUI
GRIGORIE LEU LA HUȘI
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Reporter: Mă aflu în biroul
unui director și organizator foarte se
rios. Așadar mă aflu la CAMS Băcești
unde domnul economist Ion Brișcaru,
directorul acestui centru, este gata să
ne răspundă la câteva întrebări, după
care, spune domnia sa, tare ar vrea să
o șteargă la altă treabă mai importantă.

Director: Toate sunt im
portante, domnule profesor. Sun
tem așteptai până la Trezorerie și
la bancă pentru semnarea unor do
cumente.

R: Dacă este vorba de bani
scurtăm interviul.

D: Nu sunt de luat. Sunt
anumite formulare care trebuie
semnate pentru buna desfășurare a
activităi noastre. Nu fugim de
presă, presa este bine venită la noi.
Oricine dorește să vină în unitatea
noastră, este binevenit.

R: Care este principalul lucru
cu care vă ocupa
i la momentul de
fa
ă?

D:  Lucrăm la niște măsuri
organizatorice privind buna
funcionare  a centrului nostru.

R: Dacă nici la voi nu este or
ganizare, unde mai este?

D: Dacă vrem să ajungem
acolo sus, spre elită, spre vârf, este
loc de mai bine. Noi nu avem
pretenia că am ajuns cei mai
performani, mai avem loc. Am avut
controale atât din partea Direciei
de Sănătate Publică cât și de la ISU
și de la alte instituii judeene și sau
mai găsit mici probleme. Acum dis
cutam și căutam soluii să rezolvăm
problemele astea.

R: Lacul pe care îl ave
i aici,
văd că este înghe
at, ave
i pește?

D: Da, chiar astăzi am

făcut acele copci în gheaă pentru a
respira peștele. Totodată am discu
tat și am organizat măsuri pentru
pregătirea răsadnielor pentru că
acum este perioada în care se
pregătesc.

R: Răsadni
e în solarii?
D: Da.

R: Ave
i gunoiul dumnea
voastră?

D: Nu. Îl aducem de pe la
diferii cetăeni din sat, îl tratăm și îl
organizăm în răsadnie.

R: Ce înseamnă că îl trata
i?
D: Pentru că avem acele

coropișnie care mănâncă
rădăcinile, semănăm niște granule
speciale care combat coropișniele.
Apoi punem stratul de mraniă, de
nisip, de pământ din pădure,
așteptăm să răsară burienile, după
care îl tratăm și în martie începem

semănatul.
R: Altfel spus, la grupul

dumneavoastră gospodăresc, ave
i tot
timpul de lucru? 

D: Nici nu ne ajunge tim
pul. De multe ori plecăm la 56.

R: Asta înseamnă o mai bună
alimenta
ie a pensionarilor, să le
spunem așa pacien
ilor
dumneavoastră.

D: Noi le spunem benefi
ciari. Sunt și pensionari, și tineri,
avem și copii.

R: Câ
i beneficiari ave
i,
domnule director?

D: Avem 95 de persoane.
R: 95 de oameni interna
i

pentru o perioadă scurtă, sau pentru
mai multă vreme?

D: Unii sunt pentru recu
perare, în jur de 15 – 20, restul sunt
pe o perioadă mai lungă, recuperare

și reinserie. Am mai discutat cu
dumneavoastră despre recuperare.
Întâmpinăm greutăi în ceea ce
privește plasarea lor după procesul
de recuperare, după ce ei au posi
bilitate să se deplaseze singuri, să se
hrănească singuri și săși rezolve o
parte din probleme. Unii dintre ei
nu mai au casă, nu mai au familie,
nu mai au unde să fie plasai. Atunci
căutăm alte centre în care nu
necesită serviciile medicale ci numai
pe cele de îngrijire.

R: Unde îi plasa
i în jude
ul
Vaslui?

D: Acum sa deschis un
centru la Solești. Noi lam vizitat,
are condiii bune, însă cred că cen
trul este privat și se pun condiii de
plată. Nu știm câi din centrul no
stru pot să meargă acolo pentru că
se plătesc 2000 – 2100 de lei pe lună.
Majoritatea la noi sunt sociali, sunt
cu venituri mici, cu pensii mici.

R: Nu pot plăti doar o parte?
D: Este discutabil. Aici tre

buie să intervină statul, să găsească
o soluie. Și ăștia trebuie ajutai, nu
aruncai în stradă. Acești oameni își
doresc să stea întrun centru de în
grijire. Sunt și de ceilali pe care în
situaia aceasta grea de ger, de vis
col, îi strângi în centru și ei fug. Ei
acceptă viaa aceasta, așa sau
obișnuit.

R: De la dumneavoastră nu
pleacă oamenii, nu o șterg, cum sar
spune?

D: Nu o șterg pentru că
sunt și condiii mai bune, atât de în
grijire, cât și de alimentaie. Dar
când vine primăvara, avem câteva

cazuri care se uită și când a înverzit
codrul, mă trezesc că își cer învoire
și nu mai vin. Vin toamna sau când
sunt condiiile vitrege.

R: Aici, la dumneavoastră,
face
i recuperare prin muncă?

D: Facem recuperare prin
muncă. Avem o mulime de
activităi. Multe dintre activităi
sunt înfiinate pentru ei, să aibă loc
unde să își pună în valoare calităile.
Din acest motiv am înfiinat un sec
tor zootehnic, pentru că avem câiva

care au avut vaci acasă. Noi avem
un mic sector cu vaci, cu păsări, cu
iepuri, cu porci.

R: A
i observat progrese no
tabile la oamenii aceștia?

D: Da. Se vede pe faa lor
încrederea pe care șio recapătă
atunci când realizează diferite
activităi. Vin și ne cheamă să ne
arate ce au făcut și să ne întrebe
dacă ne place. Noi trebuie să găsim
acele metode săi însufleim în con
tinuare și să le dăm curaj și altora
pentru realizarea unor astfel de
activităi educative.

R: A
i mai încheiat lucrările
la salină?

D: Da. Este o salină de
agrement, se folosește. Dacă vei
merge acolo vei găsi beneficiari cu
asistent, cu profesori, fiecare cu
problema lui și își realizează pro
gramul acolo.

R: Domnule director, oa
menii aceștia având suferin
ă, având
elemente de deficien
ă umană, uneori
sunt greu de îngrijit, de acceptat, de
tolerat. Personalul dumneavoastră
reușește să fie așa de în
elept încât

săi facă pe oamenii aceștia să intre în
normalitate?

D: În proporie de 90% sau
peste 90%, da. 

R: Eu îmi pun problema
rezisten
ei asisten
ilor, a personalului.

D: Mai întâi îi dotăm psi
hic, moral cu această calitate,
răbdarea.

R: Asta înseamnă educa
ia
educatorilor.

D: Avem psihologi care se
ocupă de chestiunea aceasta. Noi
trebuie să intrăm în mintea omului,
să îl ajutăm să îneleagă trata
mentele, să îneleagă îngrijirea și să
o primească cu încredere și cu mai
multă bucurie. Atunci vor fi rezul
tate mult mai bune. Ne străduim să
găsim întotdeauna metode care să le
placă.

R: Ave
i și oameni cu boli in
curabile?

D: Da.
R: Este o problemă mai grea

aia?
D: Este mai grea. Apelăm

la medici specialiști, ne străduim să
le asigurăm cadrul acela de bine și
să fie satisfăcui. Când oamenii văd
că suntem alături de ei, de suferina
lor, își însușesc mai bine trata
mentele și serviciile medicale. Este
un mare lucru când se lucrează cu
ei și le asigurăm încrederea.

R: Ave
i medica
ia necesară?

D: Până în prezent mă de
clar mulumit. Ministerul
Finanelor îmi asigură fondurile
pentru aprovizionarea cu medica
mente potrivit prescripiilor
medicilor specialiști. Nu am de ce să
mă plâng până în prezent.

R: CAMS Băcești, cam pe ce
loc ar fi în 
ară, dacă e să face
i un
clasament?

D: Nu pot să fac eu clasa
mente, astea le fac alii. Însă mai
sunt CMAS la nivel Naional care se
ridică la un nivel bun.

R: Câ
i medici ave
i aici?
D:  Avem patru medici.
R: Spun ăștia că de la 1

Martie trebuie să le dubla
i salariile. 
D: Le dublăm salariile. 
R: Ave
i de unde?
D: Da, este buget. Este însă

diferena cu standardul de cost, el
crește. 

R: Cu optimismul cum sta
i?
D: Stau bine. Eu nu am in

trat în panică. Cine luptă, obine ce
vrea.

R: Eu vă mul
umesc pentru
informa
ii și vă doresc succes pe mai
departe.

D: Mulumesc și eu.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

NĂDEJDI NOI
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Reporter: Mă aflu la Duda
Epureni și stau de vorbă cu primarul
Petrică Chiriac, o veche cunoștință și
un prieten. Să le spunem celor care nu
știu că la Duda Epureni există un Cen-
tru Cultural rar, generat de atitudinea
primarului și susținut de existența
unui scriitor local de importanță
națională, scriitorul și poetul Ion 
Gheorghe Pricop. Bună ziua, domnule
primar.

Primar: Bună ziua.
R: Am văzut că înainte de

ora 8 sunteți prezent la Primărie și ați
dat drumul la lumini. Nu trebuie să
vină altcineva înaintea dumneavoa-
stră?

P: Înaintea mea a venit
cineva. Este vorba despre omul de
serviciu, femeia de serviciu. 

R: Dar condica o scoate pri-
marul?

P: Condica o scoate pri-
marul, așa este normal.

R: Prezența asta la serviciu
dis de dimineață se vrea a fi un exem-
plu.

P: Da. Dacă cerem de la
alții punctualitate și performanță
noi, ca primari, ar trebui să fim un
exemplu.

R: Primarul este un model
pentru toată comuna?

P: Eu cred în munca în
echipă. Modelele pe care le-am avut
de-a lungul anilor, mai ales politice,
nu cred că au dat prea multe rezul-
tate. Primarul nu trebuie să iasă
neaparat în față ca model ci ceea ce
rămâne în urma lui ar trebui să fie
un model.

R: Odată ajuns primar, cât
mai faci politică domnule Chiriac.

P: În țara noastră se face
politică în permanență.

R: Și domnia ta mai face
politică la câte are de făcut?

P: Eu nu fac politică. Eu
pur și simplu administrez această
comunitate. Comunitățile astea au
atâtea probleme încât politica
rămâne pe planul doi. Oamenii sunt
sătui de politică.

R: Mai pleacă tinerii de la
Duda Epureni peste hotare?

P: Mai pleacă. Chiar dacă
noi încercăm să le creem cadrul
adecvat să nu o facă.

R: Se poate câștiga o pâine în
agricultură?

P: Se poate. Sunt exemple
concrete de tineri care au dezvoltat
afaceri în agricultură chiar și pe

raza comunei noastre. Încurajările
astea la nivel ministerial nu se văd
însă, mai ales în domeniul
zootehnic. În ultimii ani au scăzut
dramatic efectivele de animale.

R: Credeți că se va putea
îmbunătăți activitatea în domeniul
zootehniei? Aveți pășuni?

P: S-ar putea îmbunătăți,
avem pășuni, dar producția
rezultată nu este valorificată.

Atunci când omul are lapte, are
carne și nu poate să le vândă este
normal că se lasă de crescut animale
și pleacă în afară. Există acest miraj
al câștigului și speranța că vor avea
casă, mașină.

R: Cam câte autorizații de
construcție ați dat anul trecut?

P: În jur de 26 de
autorizații.

R: Cu natalitatea cum stați?
P: Natalitatea este foarte

scăzută.
R: Se va asigura populația

școlară?

P: Noi deja ne punem pro-
blema să-i aducem pe cei de la Duda
la Epureni. 

R: Vă ajută faptul că aveți un
scriitor de talia lui Ion Gheorghe 
Pricop?

P: Ne ajută. Eu am o cola-
borare foarte bună cu domnul pro-
fesor. Dumnealui este o flacără din
punct de vedere cultural pentru
această comună. Din păcate exem-
plul dumnealui nu prea este urmat,
asta este problema. 

R: Aveți și alte persoane
reprezentative pentru comună, din
câte știu eu. 

P: Cu ocazia zilei comunei,
pe 15 august, avem de gând să
edităm o broșură cu toate
personalitățile care au fost și sunt,

care au activat în domeniul cultural
și care au trăit sau trăiesc pe me-
leagurile acestei comune. 

R: Mai aveți inițiative cultu-
rale despre care noi n-am aflat?

P: Mai avem o casă
tradițională pe care nu am reușit
s-o terminăm. Ea este în stadiul de
construcție și sperăm s-o acoperim
anul acesta iar la ziua satului să o
inaugurăm. 

R: Cum reușiți ca primar să
asigurați fondurile necesare unor
activități culturale?

P: În primul rând noi
alocăm din bugetul local o anumită
sumă pentru aceste activități, la fel
ne-am propus și anul acesta mai
ales că avem și Centenarul Marii
Uniri.

R: Ați făcut deja un proiect
în acest sens?

P: Da, am discutat?
R: Vă duceți la Alba Iulia?
P: Am fost la Alba Iulia, nu

știu dacă voi ajunge și anul acesta.
Anul acesta vom sărbători aici și
chiar ne-am propus să animăm
viața acestei comunități în așa fel
încât și ultimul cetățean din comună
să știe că 1 Decembrie 2018 este o zi
importantă. 

R: Care este cea mai
importană dorință a dumneavoastră
pentru anul 2018?

P: Rămâne în continuare
gândul acesta de a dezvolta comu-
nitatea cât mai bine. 

R: Felicitări pentru asfaltul
care vă taie comuna.

P: Vă mulțumesc, suntem
în derularea unui proiect prin

PNDL 2 prin care credem că
această comunitate va căpăta alt as-
pect.

R: Veți avea și drumuri de
exploatație agricolă?

P: Da. Cu toate că aceste
proiecte se obțin mai ușor pe Fon-
duri Europene, drumurile de acces
către exploatațiile agricole nu sunt
accesate pentru că, ați văzut și la
nivel național, sunt criticate de
cetățeni pentru că ei doresc să aibă
asfalt în sat în primul rând.

R: Vă mulțumesc și vă
doresc succes.

P: Mulțumesc și eu.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

PREOCUPĂRI CULTURALE 
LOCALE

DUDA EPURENI

CAP PĂTRAT… 
NU VREA, ȘI PACE !

Cetățeanul D.M. a făcut mai
multe cereri (ultima sub
nr.16716/05.03.2018) pentru ca Ser-
viciul fiscal al Primăriei Vaslui să-i
elibereze o copie după Fișa de cont
fiscală pe care i-a întocmit-o de-a lun-
gul anilor. E vorba de un drept ina-
lienabil al contribuabilului pe baza
căruia să se informeze cât are de plătit
la Fisc și să-și organizeze plățile. În
plus, datorită șefei de serviciu s-a
declanșat un conflict juridic  de
durată.

La Primăria Vaslui unde
domnește cap pătrat Carabaș Alina nu
se poate obține așa ceva. „Mergeți la
șefă, că numai ea aprobă” zice unul
dintre cei puși să calculeze Deciziile
de impunere, stingherit, pentru că știe
ce dispoziții ilegale a primit de la vop-
sita duduiță vorbitoare că… „elibera-
rea acestei copii duce la formularea
unor reclamații, și trebuie evitate
complicațiile”. Cum s-ar zice e vorba
de îngrădirea accesului la evidența
propriei averi la fisc, la menținerea
calculului prin calculator în zona
întunecată a neștiinței. Prostul și anal-
fabetul au fost dintotdeauna ușor de
manevrat.

La unul dintre ghișeele de
informare s-a aflat și cap de lemn,
căruia i s-a cerut această copie după
patrimoniu… Tăcut și încruntat s-a
ridicat cu un scârț (sau…pârț?) de pe
scaun și s-a dus într-un birou alăturat
unde și-a instruit subalternul, după
care, ofuscat, l-a trimis pe contribua-
bil exact la acesta. Evident, omul s-a
aflat în încurcătură dar n-a putut trece
peste ordinele lui Iordan Valentin, cap
de lemn veritabil, după cum îl „alintă”
subordonații. Pe hol câțiva oameni

veniți să-și plătească impozitele co-
mentau în legătură cu frăția celor
deprinși să se poarte urât cu lumea.

Tragem o altă concluzie, în
serialul nostru: dacă-și dau mâna cap
de lemn și cap pătrat nici măcar vreun
cap  limpede  nu-i poate desparte. Și  e
o mare „fericire” când asemenea oa-
meni se află într-un punct cheie și
foarte sensibil al Primăriei Vaslui.

Noi tot sperăm că Primarul,
ing. Vasile Pavăl, nu știe starea de lu-
cruri, că le-ar putea îndrepta, chiar
dacă Alina Carabaș i-a lipit afișe în
campania electorală și  acum îi
expediază în plicurile pentru datornici
pomposul Raport al primarului, în
pagini multe, color, hârtie foarte bună,
deci foarte scumpe: îl scutește pe 
„bietul  om”  de cheltuiala  personală,
ca și cum nu tot pe banii contributo-
rilor ar fi. Desigur că vom reveni, pen-
tru că se întâmplă în realitate: omul
vede plicul de la Primărie, vede afișul
color și chiar dacă e și  Decizia de im-
punere, aruncă totul la coș. Ori se
apucă de înjurat colorat pe primarul
care-l impozitează , oricum în plus,
prin astfel de activitate electorală în
extrasezon. Așa că se duc la coșul de
gunoi și toate gândurile bune..

Mai sperăm că ing. Vasile
Pavăl va trimite la plimbare atât pe
cap de lemn  cât și  pe cap pâtrat,
adică la muncă nu la sabotat interesele
cetățenilor.

Noi, neprimind vreun
răspuns oficial de la Primărie, ei
având obligația de a răspunde cf.
Legii 544, credem că trebuie să
insistăm!

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

PRIMĂRIA VASLUI
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VOM MERGE CU TOȚI ÎN RAI!
(ISU nu avizează Arena Națională)
Toți ne-îndeplinirăm visu”
De-ajunge-n rai precis,
Fiindcă iadul  e închis...
Nu-l mai avizează... ISU!

DIN PARTEA CASEI
Și din „partea casei”  vrei?
Nu vezi că ești „afumat”?
Te servesc  din „partea casei”,
Dar a casei... de marcat!

„MÂNDRIE” ROMÂNEASCĂ
În toată viața sa alege
Să nu respecte nicio lege,
Nici legea gravitației ...
De asta-i „la pământ” și-n hlei!

Val ANDREESCU

COMUNICARE GESTUALĂ
C-un deget între buze, ea, fireşte
Nu cred c-ar vrea să-mi spună
„ciocul mic!”,
Căci dacă stau şi mă gândesc un pic, 
Înclin să cred că altceva-şi doreşte...

LANSĂRI DE CARTE
La tot mai multe cărţi ce sunt lansate 
De cei pătrunşi de-al scrisului nesaţiu,
Progresul evident, e că mai toate
Rămân… pe undeva pierdute-n spaţiu!

ETALAREA CALITĂȚILOR
Goală-n față și în spate,
Tipa fără de valoare
Neavând ce să arate,
Ea, arată…tot ce are.

Gheorghe BĂLĂCEANU 

PROMISIUNI
Guvernanții au promis
Pensii și salarii bune.
Ce păcat că au omis
Să le pună-n funcțiune

UNUI OBRAZNIC TACITURN
Când taci și nu mai spui nimic
Și nici măcar nu-ți ceri iertare,
E clar că dintr-un cap prea mic,
Nu va ieși o vorbă mare!

Ecaterina SOFRONIE

AUTOSTRADA IAȘI - TG. MUREȘ
Magistrala cea de „aur”
Se va face-acuși-acuși,
Când al nostru scump tezaur
Se va-ntoarce de la ruși.

Constantin PROFIR

EMINESCIANĂ
Cobori în jos guvern nătâng,
Dar fără nici o parașută,
Iar gâtul de ți-l rupi, nu plâng,
Că-n țară semeni... doar derută!

Mihai HAIVAS

ADEVĂR
Natura-i sinceră, cuminte,
N-o spun, aşa, conjunctural,
Doar soţul meu, să ştiţi că minte
In modul cel mai… natural!

MODERNIZARE
Azi, cand nu e chef de muncă,
Într-un gest involuntar,
Au ieşit tărani pe luncă,
Dar să facă un grătar.

Any DRĂGOIANU

BANCURIBANCURI
De 8 Martie, într-un birou, o tipă își sună soțul:
– Vai, dragule! Toate colegele mele au primit flori! Sunt superbe!
– Probabil de-aia au și primit …

☺

– Iubitule, unde e cadoul meu?
– Iubito vezi Ferrari-ul ala rosu de afara?
– Vai, iubitule…
– Ti-am luat un ruj de aceeasi culoare…

☺

Cu ocazia ,,Zilei de 8 Martie, Consiliul local comunal , a organizat
pentru pensionarele comunei , o excursie gratuită. În urma unui accident
tragic, nimeni nu a scăpat. Nurorile din comună , nu puteau să scape un
prilej mai minunat, să sărbătorească. Veselie mare, chef, distracție. Numai
una stătea într-un colt și plângea. 

– Cred că vă înțelegeați foarte bine. Ți-ai iubit mult soacra...  
– Nuuu! A mea a pierdut autobuzul!

I
Sus prin crângul adormit,
A trecut în taină mare,
De cu noapte, risipind
Şiruri de mărgăritare
Din panere de argint,
Stol bălai
De îngeraşi,
Cu alai
De toporaşi.
Primăvară, cui le dai?
Primăvară, cui le laşi?

II
Se-nalţă abur moale din grădină.
Pe jos, pornesc furnicile la drum.
Acoperişuri veştede-n lumină
Întind spre cer ogeacuri fără fum.

Pe lângă garduri s-a zvântat pământul
Şi ies gândacii-Domnului pe zid.
Ferestre amorţite se deschid,
Să intre-n casă soarele şi vântul.

De prin balcoane
Şi coridoare
Albe tulpane
Fâlfâie-n soare.
Ies gospodinele
Iuţi ca albinele,
Părul le flutură,
Toate dau zor.
Unele mătură,
Altele scutură
Colbul din pătură
Şi din covor.

Un zarzăr mic, în mijlocul grădinii,
Şi-a răsfirat crenguţele ca spinii
De frică să nu-i cadă la picioare,
Din creştet, vălul subţirel de floare.

Că s-a trezit aşa de dimineaţă
Cu ramuri albe – şi se poate spune
Că-i pentru-ntâia oară în viaţă
Când i se-ntâmplă-asemenea minune.

Un nor sihastru
Şi-adună-n poală
Argintul tot.
Cerul e-albastru
Ca o petală
De miozot.

III
Soare crud în liliac,
Zbor subţire de gândac,
Glasuri mici
De rândunici,
Viorele şi urzici…

Primăvară, din ce rai
Nevisat de pământeni
Vii cu mândrul tău alai
Peste crânguri şi poieni?
Pogorâtă pe pământ
În mătăsuri lungi de vânt,
Laşi în urmă, pe câmpii,
Galbeni vii
De păpădii,
Bălţi albastre şi-nsorite
De omăt topit abia,
Şi pe dealuri mucezite
Arături de catifea.

Şi porneşti departe-n sus
După iarna ce s-a dus,
După trena-i de ninsori
Aşternută pe colini…
Drumuri nalte de cocori,
Călăuzii cei străini,
Îţi îndreaptă an cu an
Pasul tainic şi te mint
Spre ţinutul diafan
Al câmpiilor de-argint.
Iar acolo te opreşti
Şi doar pasul tău uşor,
În omăt strălucitor,
Lasă urme viorii
De conduri împărăteşti
Peste albele stihii…
Primăvară, unde eşti?

George TOPÎRCEANU

RAPSODII DE
PRIMĂVARĂ

Aşa e mama şi a fost bunica
Aşa suntem femei lângă femei
Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica
Doar nişte "ele" ce slujesc pe "ei".

Ei neglijenţi, iar ele foarte calme
Ei încurcând ce ele limpezesc
Ei numai tălpi şi ele numai palme
Acesta e destinul femeiesc.

Şi-n fond, ce fac femeile pe lume?
Nimic măreţ, nimic impunător.
Schimbându-şi după ei şi drum şi
nume
Pun lucrurile iar la locul lor.

Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede
Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot
Şi de aceea nimeni nu le crede
Când cad, îmbătrânesc şi nu mai
pot.

Aşa e mama şi a fost bunica
Şi ca ele mâine eu voi fi.
Ce facem noi, femeile? Nimica,
Decât curat şi uneori copii.

Suntem veriga firului de aţă
În fiecare lanţ făcut din doi
Ce greu cu noi femeile în viaţă
Dar e şi imposibil fără noi...

Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă
Şi pentru care plată nici nu cer
De-ar fi pornit pe-o cale glorioasă
Ar fi ajuns şi dincolo de cer.

Adrian PĂUNESCU

CÂNTEC FEMEIESC

DOAR FEMEIA POATE FI
Mai regină decât floarea,
Doar femeia poate fi,
Mai adâncă decât marea
Doar femeia poate fi.

Mai înaltă ca destinul,
Doar femeia poate fi.
Mai amară ca pelinul,
Doar femeia poate fi.

Mai frumoasă decât viața,
Doar femeia poate fi.
Mai deșteaptă ca povața,
Doar femeia poate fi.

Mai cumite ca poemul,
Doar femeia poate fi.
Mai cumplită ca blestemul,
Doar femeia poate fi.

Mai aproape decât dorul,
Doar femeia poate fi.
Mai de șoaptă ca izvorul,
Doar femeia poate fi.

Mai de-april ca primăvara,
Doar femeia poate fi.
Și mai dulce ca vioara,
Doar femeia poate fi.

Mai de taină ca misterul,
Doar femeia poate fi.
Și mai tare decat fierul,
Doar femeia poate fi.

Mai bărbată ca bărbatul,
Doar femeia poate fi.
Mai amară ca oftatul,
Doar femeia poate fi.

Mai frumoasă decat Zeia,
Doar femeia poate fi.
Și mai vie ca scânteia,
Doar femeia poate fi.

Mai fierbinte ca Sahara,
Doar femeia poate fi.
Și mai dulce ca vioara,
Doar femeia poate fi.

Mai înaltă ca povața,
Și mai scumpă decât viața,
Doar femeia poate fi.

Dumitru MATCOVSCHI
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„DRAGOBETELE”, ALTFEL
Răspundem unor invitații,

în februarie, crezând că
„Dragobetele” istorisit, în ample
adăugiri istoriografice, ne va uni,
pentru a ne spune un alt “bună ziua”
cultural, în “X” ori  „Y” spații con-
venabile, patronate de grupuri de in-
telectuali din urbe; conform zicalei:
„gusturile nu se discută”.

Iată, de ce  cântam în cor, la
un moment dat, voioși, cele două
melodii, una pe textul versurilor lui
Coșbuc  „La oglinda” ori ascultam
„versuri” dintr-un  palmares personal
în ediția  „Dragobetele”, sărbătorit de
„Cafeneaua literară C&D” cu tema
„Scriitori  bârlădeni”  și nu numai.
Ne întâlnim „desigur”, în urma unei
simple organizări (prof. Mioara Popa
– filologie limbă română) și
realizăm, după conținutul și
desfășurarea firească, neimpusă, că
părinții actuali, tineri sau părinții
părinților (câțiva pensionari) vin
anume și cu cei mici, iar numărul de
elevi, atrași de simplitatea,
originalitatea și nevoia de a se
exprima și dincolo de cenaclul școlii,
au de învățat un singur lucru: părinții
plecați trebuie să știe că cei rămași
(copiii lor) nu sunt singuri și chiar
dispun de unele  inițiative, în
păstrarea comunicării creative.

Cum am văzut eu,
ascultându-le versurile și melodiile,
primind, bineînțeles  și de data
aceasta, premiile și titlul teribil
“Cine-i Dragobetele?” prin  concurs,
mâna profesorului de limba română
era aici, absolut evident, chiar și așa,
recitind versurile de la Coșbuc la
Cărtărescu, ori pe cele personale.

Am înțeles, copiii mai mici

de  clasele primare și până la cei
ținuți în brațe, trebuiau să știe, că au
înainte de școală, un model în părinții
din țară. De iubire concretă, de
ascultare a versului curat din limba
română, spusă de mama, și ea, poate
învățătoare ori profesoară.

Este un rost concret, nu? Și
parcă n-aș spune că e o patimă pentru
a iubi banul, ci dimpotrivă.

Să asculți limba părinților în
țara ta, iată ce am simțit, ca o bine-
facere, în timpul acestei modeste
activități, fără  falsități “spațiale”.
Mă rog, tema viitoare, ceva mai
evoluată, dar ca metodă și pentru cei
mici, îi va atrage din nou și pe
maturi.

Le  stătea așa de bine să fie
mămici și tați model, dincolo de sala
de clasă și de concretul casnic, oferit
cu  efort și muncă inimaginabil de
prost plătită în posturile respective,
profesionale.

Mă rog, o formă  de condei,
firească, deoarece aici erau și mulți
reprezentanți din presa locală. M-au
uimit ce voci melodioase și recitatori
de concurs se prezentau aceștia în
desfășurarea atractivă a momentului,
pentru care noi o vom felicita pe
doamna profesoară Popa Mioara și
familia dumneaei.

Domnul profesor Clapa
Gheorghe și ceilalți care au teoretizat
momentul: Nina Cărăbăț, Popa
Mioara, Cezara Mironica, Mioara
Timofte, felicitări din partea noastră.

Iată un alt fel de
cultură……...Timpul acesta va avea
un condei……….

Prof. Petruța CHIRIAC  

CIOBURI DE OGLINDĂ SAU 
CUM MI-AM PETRECUT ZIUA CULTURII ROMÂNE

Şi totuşi, o comoară – limba noastră

• De 15 Ianuarie 2018, în
sfârşit are cineva ideea să bage în
seamă limba română şi să o considere
parte a culturii naţionale. La Radio-
România Actualităţi, postul public cel
mai ascultat, invitatul „Matinalului”
(emisiune-fanion a Societăţii
Române de Radiodifuziune) a fost o
tânără cercetătoare de la Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.
Rosetti”, care deţine şi o rubrică de
cultivarea limbii la un post de
televiziune. Din păcate, aproape toate
obiecţiile ei suportă comentarii (din
punctul  nostru de vedere): 1) „Ceea
ce mă deranjează foarte tare...” Nu aş
fi vrut să aud din gura ei uzurpatorul
„foarte tare”, care vrea să-i ia locul
lui „foarte mult”. 2) „... acordul lui
care”. Cu cine? Nu cu articolul pos-
esiv-genitival „al/a/ai/ale”? 
3) „... greşeli de pronunţie: *repercur-
siuni [în loc de repercusiuni], dar
cuvântul e din francezul répercus-
sion”. Da, dar trimiterea cea mai
potrivită era la verbul latinesc reper-
cutio, repercutere, repercussi,
repercussum „a răspunde”, în care nu
există r după u. Cum în 2018 s-a pro-
pus scoaterea limbii latine de la unele
clase chiar de la profilul filologic,
vorbele noastre sunt ca să fie... Deci
greşeala invocată de purtătoarea de
cuvânt a Institutului de Lingvistică
nu e din domeniul ortoepiei, ci ţine de
etimologie. (Apropo de emisiunea de
la TV: tânăra realizatoare are un debit
verbal specific adolescenţilor, încât e
aproape imposibil de înţeles marea de
cuvinte rostite.)

• La acelaşi post de radio, un

radiojurnal foarte ascultat este cel de
la ora 13. Reporterul întreabă pe
stradă pe o elevă de gimnaziu (cred):
„Care este ultima poezie de Mihai
Eminescu citită de tine?” Răspunsul
era pentru întrebarea „În ce anotimp
ne aflăm?”: „Iarna”. Ar trebui să se
bucure băcăuanii, pentru că poezia a
fost scrisă de concitadinul lor, Vasile
Alecsandri (născut la 14 iunie 1818):
„Din văzduh, cumplita iarnă cerne
norii de zăpadă”...

• La Academia Română, în
şedinţa solemnă închinată Zilei
Culturii Române, Ioan-Aurel Pop a
spus: „Să facem ceva pentru a salva
România, unde 40% dintre elevi şi
studenţi sunt analfabeţi funcţional”.
(Cuvintele au fost reproduse,
înregistrate, în cuprinsul aceluiaşi
radiojurnal.) Notiţa care urmează
confirmă atenţionarea
academicianului, rector al
Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca.

• Momentele artistice, în
parte reuşite, m-au făcut să notez
următoarele: 1) Patru eleve de la un
liceu de elită al Bacăului au fost
aplaudate pentru lecturi (nu recitări!)
de cel mult nota 5. 2) „Sunt convins
că aţi recitat extraordinar! Asta
pentru că nu am ascultat nicio probă,
iar minima moralitate nu-mi îngăduie
să critic ceea ce nu am auzit.” Aşa
mi-am început intervenţia la finalul
prestaţiei elevilor de la alt liceu-
fanion al oraşului, scuzându-mă că nu
am putut fi în acelaşi timp în două
locuri. 3) Modificări de text recitat
ori cântat: „Dorm în pace!”, în loc de

„Dormi în pace!” (în „Somnoroase
păsărele”, de Mihai Eminescu); „Şi
flori, şi ochi, şi pietre, şi morminte”,
în loc de „..., şi ochi, şi buze” (în „Eu
nu strivesc corola de minuni a lumii”,
de Lucian Blaga); „... ori moarte
strigăm toţi”, în loc de „strigă” (în
textul imnului naţional al României).

• Din cuvântări: 1) „... a ieşit
de sub lumina tiparului”, în loc de „a
ieşit de sub tipar” sau „a văzut lumi-
na tiparului”; 2) [o mie opt sute
cincizeci şi noo], în loc de [nouă];
vorbitorul era din Muntenia; 3) „o
femeie patrioată”, în loc de
„patriotă”; 4) „era caimacan”, în loc
de „caimacam” etc.

• Am notat şi impresii
plăcute: 1) scriitoarea Tincuţa
Horonceanu-Bernevic a avut o
învăţătoare straşnică şi un profesor de
limba şi literatura română aşijderea
(Nicolae Heisu), la Pârjol, care au
introdus-o în clubul „Prietenii
poeziei”, alături de alţi colegi, azi
creatori de literatură; au încurajat-o
să scrie Constantin Călin, Octavian
Voicu, Ioan Dănilă ş.a.; 2) actriţa
Coca Solomon, adresându-se
elevilor: „Dragii mei, zestrea voastră
sunt munca şi cartea”; 3) Direcţia
Judeţeană pentru Cultură a ieşit din
nou în lume: Simona Drob şi
Dimitrie-Ovidiu Boldur au iniţiat
acţiuni, iar Cristian Imbrea şi Vasile
Potolea le-au imortalizat foto şi
video.

Articol din MCR 13,
revistă în curs de apariție

Ioan DĂNILĂ       
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PURIM 5778 
 SĂRBĂTOAREA VESELIEI ÎN
COMUNITATEA EVREILOR DIN IAŞI

Ziua de 28 februarie 2018 a
însemnat pentru evreii din Iaşi şi de
pretutindeni o sărbătoare a veseliei,
cea de PURIM 5778. În Sala de
festivităţi "Mihai Eminescu" din
cadrul "Grand Hotel Traian" din Piaţa
Unirii ieşeană, peste 200 de persoane
au fost învitate de preşedintele
Comunicităţii Evreilor Iaşi, ing. dipl.
Abraham Ghiltman la un spectacol
muzicalartistic, în prim planul
manifestării fiind formaţia NIGUN, o
formaţie de muzică klezmer (muzică
populară evreiască) condusă de
Romeo Luchian. De fapt, formaţia
este una de familie, deoarece din ea
mai fac parte soţia Tania Luchian, fi
icele Daniela şi Mihaela şi fii David şi
Iacob Luchian. În urmă cu mai mulţi
ani, familia Luchian a trecut Prutul din
Republica Moldova în România şi sa
stabilit la Iaşi, după cum nea
mărturisit jurnalistul de la CEI,
doamna Martha Eşanu. Solistul
formaţiei a fost jr. Albert Lozneanu, la
chitară bas a fost Sergiu Antonesei, iar
fetiţa Raisa Schaehter a fost mica
"pată de culoare" a manifestării, tot pe
scena Sălii Eminescu urcând şi corul
Comunităţii Evreilor din Iaşi (CEI).

Multe oficialităţi ieşene au
participat la acest eveniment de marcă
pentru Comunitatea Evreilor din Iaşi,
în sală fiind prezenţi prefectul Marian
Şerbescu, primarul Mihai Chirica,
şeful de serviciu Vasile Tiron (din

cadrul Primăriei ieşene), Virgil Băbii
(şeful Direcţiei pentru Cultură Iaşi),
Claudia Crăcăleanu (Manager general
la Radio România Iaşi).

În sală sau mai aflat poetul
Nicolae Panaite (directorul editurii
ALFA), reporterul de radio Alex
Aciobăniţei, fotoreporterul Andrei
Cucu, promotorul cultural Moshe
Groper (Centrul de Istorie a Evreilor
şi Ebraistică dr. Alexandru Şafran
Iaşi) şi membrii Asociaţiei Literare
Păstorel Iaşi (ALPI), ei fiind Mihai

BatogBujeniţă, Cornelia Ursu, Mihai
Haivas, Dan Teodorescu, Angela 
Pistol, Elena Mândru, Mihai Caba.

Au onorat cu prezenţa mani
festarea organizată de CEI preoţii Paul
Budău şi Cristian Deac (de la Cate
drala RomanoCatolică Iaşi) şi Cătălin
Vatamanu (de la Mitropolia Moldovei
şi Bucovinei Iaşi).    

În deschiderea evenimentu
lui de miercuri seara, preşedintele
CEI, Abraham Ghiltman a prezentat
câteva repere ale sărbătorii de PURIM
5778, o sărbătoare a bucuriei, în care
comunităţile evreieşti din lumea largă
îmbracă haine festive, în amintirea
evenimentelor care au salvat întreg
poporul ales de la pieire.

„Denumirea de PURIM vine
de la cuvântul persan PUR, care
înseamnă SORŢI. Cartea Esterei, din
Vechiul Testament, este temeiul insti
tuirii acestor zile de veselie, deoarece
ne aminteşte cum întreg poporul evreu
a fost salvat datorită Esterei şi a un
chiului său, Mardoheu. Purimul sa
serbat încă din momentul acestei
biruinţe, iar tradiţia iudaică spune că
se va sărbători chiar dacă toate cele
lalte sărbători vor dispărea.

Carnavalul, serbările şi

piesele de teatru sunt atuurile unui
Purim reuşit. Atmosfera din zilele de
Purim este una de carnaval, după cum
se vede şi la noi, în sală, deoarece
lumea poartă măşti, se organizează
manifestări culturale şi o masă festivă.
Se mai dau daruri apropiaţilor şi se
face milostenie cu cei nevoiaşi", a
menţionat de la microfonul de pe
scenă, preşedintele Abraham Ghilt
man.

În continuare, au luat cuvân
tul preotul romanocatolic Paul Budău
şi preotul ortodox Cătălin Vatamanu,
care au transmis saluturile
comunităţilor religioase din care fac
parte.

Au mai consemnat
următoarele luări de cuvânt:

 Prefectul Marian Şerbescu:
"Mulţumim pentru invitaţie, este o

mare onoare să fim alături de
dumneavoastră la această manifestare
a bucuriei, deoarece PURIMUL este a
sărbătoare a bucuriei!";

 Primarul Mihai Chirica:
"Binele învinge răul, iar Dumnezeu a
vrut ca această comunitate a evreilor
să dăinuiască peste veacuri. Aş dori ca
de fiecare dată speranţa şi dragostea să
dăinuiască între noi. O să încercăm să
ne ducem planurile la bun sfârşit şi
vom reuşi. Binele a fost scos din tem
plu şi oferit mulţimii. Sau împlinit
5778 de ani şi vor mai trece milenii şi
tot despre asta vom vorbi, deoarece
vom păstra tradiţia!".

În continuare, după ce Mihai
Caba a recitat câteva fragmente din
opera poetului şi umoristului Ion
Pribeagu (pe numele adevărat Isac
Lazarovici, evreu născut  în comuna
Suliţa din judeţul Botoşani, în 1887 şi
decedat la TelAviv, în Israel, în
1971), formaţia NIGUN şi corul CEI
au dat un recital muzical de zile mari,
îndelung aplaudat de cei prezenţi.  
Sau cântat şi celebrele melodii
"Poporului lui Israel, trăieşte!" şi "Să
fie pace în lume!", iar la final, mama
Tania Luchian şi fiica Mihaela
Luchian (studentă la Medicină), au dat
un superb recital la două viori, cu
melodii în limba rusă şi română.
Cocktailul de final, pregătit după
străvechile tradiţii iudaice, a încheiat
o seară minunată în cadrul unei
manifestări culturale organizate la su
perlativ de membrii Comunităţii
Evreilor din Iaşi, care în prezent
numără circa 300 persoane, dar şi mai
mulţi simpatizanţi. 

Dan TEODORESCU

CUM SĂ FII UN GENTLEMAN � 
21 DE SFATURI PENTRU DOMNI

1. Un gentleman se ridică
atunci când în încăpere intră o
doamnă. El se ridică de la masă atunci
când este prezentat unui oaspete. Un
domn se remarcă prin respectul fa
ă
de cealaltă persoană și prin faptul că îi
pasă.

2. Un gentleman va ocupa
locul dinspre stradă pentru ași proteja
partenera. Acest gest este făcut de ori
care domn care înso
ește o persoană
de sex feminin și semnifică protec
ia
pe care io oferă indiferent ce se poate
întâmpla.

3. Un gentleman deschide
ușa unei doamne.  Un bărbat modern
ajută o femeie să intre sau să iasă
dintrun local, să urce sau să coboare
dintro mașină. Nu este un gest care
denotă slăbiciunea unei femei ci,
afec
iunea și respectul pentru aceasta.

4. Un gentleman nu critică
niciodată masa oferită de gazdă. Este
extrem de ofensator să faci comentarii
negative cu privire la felul de mâncare
pe care gazda la oferit. Dacă nu îi
place întreg meniul, un domn va fi
discret și va lăuda gazda pentru efor
tul depus.

5. Un gentleman nu râde e
xagerat pentru a atrage aten
ia. Un
gentleman atrage aten
ia prin carac
terul său puternic.

6. Un gentleman oferă
pozi
ia cea mai bună la o masă unei
femei și o ajută cu scaunul. O doamnă
va ocupa locul care îi permite să vadă
întreaga încăpere sau cea mai
frumoasă priveliște. Atunci când
partenera se așează, un domn va trage
ușor scaunul, iar în timp ce ea se
așează îl împinge înapoi către masă.

7. Un gentleman ajută întot
deauna o doamnă cu haina. Fie că
partenera dorește săși lase haina când
ajunge întrun local sau să se îmbrace
cu ea la plecare, un domn este re
sponsabil să facă această sarcină mai
ușoară. Este un semn de mare
protec
ie și gentilitate fa
ă de o
persoană de sex feminin să o aju
i în
acest moment cheie care va stârni cu
siguran
ă admira
ie.

8. Un gentleman așteaptă
rândul său la masă până ce toate
doamnele șiau ocupat locurile. Este
nepoliticos și lipsit de rafinament să
te așezi pe scaun înaintea unei femei
sau, să o lași să se ocupe singură de
haină și de scaun.

9. Un gentleman nu merge
niciodată înaintea unei femei pe
stradă. Este nepoliticos ca atunci când
cei doi merg pe stradă, un bărbat să
meargă singur înaintea ei. Dacă urcă
scările, un gentleman va rămâne în
spate pentru a o ajuta întro eventuală
alunecare, dar va prefera să urce
primul dacă ea poartă mini.

10. Un gentleman oferă
scaunul unei femei. Dacă întro
încăpere nu mai este alt scaun, un
domn, din polite
e, îl va lăsa la
dispozi
ia doamnei.

11. Un gentleman ajută la
căratul bagajelor. Un domn manierat
ajută întotdeauna o femeie să care
bagajul, dă o mână de ajutor celor în
vârstă să le ducă plasele și va con
tribui cu așezatul valizelor pasagerilor
din avion/tren în compartimentele de
deasupra capului.

12. Un gentleman preia con
trolul. Mai ales la prima întâlnire,
domnul va fi cel care ia ini
iativa în

legătură cu tot și se asigură că totul
decurge perfect. El va propune locul
de întâlnire, se va asigura de de
plasarea partenerei, va face o rezer
vare la un restaurant și va face
comanda, fără însă a avea alte
așteptări.

13. Când plouă, un gentle
man 
ine umbrela. Cu riscul de a
rămâne în ploaie și a se uda, un domn
va oferi umbrela sa unei femei pentru
a o proteja. De asemenea, un gentle
man poartă mereu la el o umbrelă, fie
că o ascunde în mașină sau în geanta
de serviciu, el este pregătit mereu
pentru cei mai rău.

14. Un gentleman conduce o
femeie acasă sau măcar până la
mașină. Un adevărat domn se
preocupă de siguran
a unei femei și o
înso
ește pentru a evita eventualele
situa
ii neplăcute.

15. Un gentleman păstrează
un secret ce ia fost încredin
at. Dacă
partenera sa ia confesat un secret îl
va păstra cu sfin
enie, din respect pen
tru încrederea ei.

16. Un gentleman ofera
haina lui. Dacă afară este frig, un
bărbat ia ini
iativa de a oferi haina sa
partenerei.

17. Un gentleman ascultă.
Un adevărat bărbat își ascultă parten
era din dorin
a de a o cunoaște mai
bine. El este prezent în discu
ii și
dovedește că stăpânește arta
conversa
iei.

18. Un gentleman este punc
tual. Nu va da vina pe trafic pentru 
ași motiva întârzierea, ci este un bun
organizator al timpului său. Un gen
tleman se 
ine de cuvânt întotdeauna
pentru a ajunge la ora stabilită, fără să
determine o femeie să îl aștepte.

19. Un gentleman este gen
eros cu complimentele. El știe că o fe
meie a acordat destul timp pentru a se
aranja și va face un compliment refe
ritor la aspectul ei. Desigur, nu va face
glume proaste legate de nesiguran
a ei
pentru că, acest gest este specific sno
bilor.

20. Un gentleman nu
jignește și nu lovește niciodată o fe
meie. Indiferent de situa
ie un gentle
man se respectă destul de mult încât
să nu ajungă cea mai mare brută.
Niciun motiv din lume nu î
i poate
permite să abuzezi de puterea fizică
pentru a lovi sexul slab.

21. Un gentleman cere mâna
viitoarei so
ii tatălui ei. Acest gest
cavaleresc nu este deloc demodat, ci
denotă o educa
ie aleasă și un mare re
spect pentru familia iubitei.

A fi un gentleman, este cu
siguran
ă o artă pe care, mul
i dintre
bărba
ii moderni de azi nu o de
in și
pare că nu sunt interesa
i în a o asimi
la. A cunoaște regulile de etichetă
pentru un domn poate părea destul de
dificil dar, este în continuare semnul
unei educa
ii alese și dovada unui
mare caracter.

Cu siguran
ă, a cunoaște
toate regulile de etichetă, va impre
siona o femeie și va determina
admira
ia sa. De cele mai multe ori,
șarmul unui bărbat stă întrun com
portament respectuos combinat cu
sim
ul umorului, siguran
ă de sine și
condimentat cu  vaste cunoștin
e din
variate domenii.

Alege valoarea. Alege să fii
un gentleman!



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 casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

* Vând casă, nou construită, preţ convenabil, în Huşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 18. 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 rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ  negociabil. Telefon:
0755/077.553. 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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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
73 locuri de muncă disponibile la 28.02.2017

– SC ALDELIA SRL 2 muncitori necalificai în
industria confeciilor

– SC ALDESVEX SRL 5 muncitori constructori
bârne, chirpici, piatră, muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, 5 captuseli zidarie, placi mozaic, faiană, gresie,
parchet

– SC ANDARAS SRL 3 confecioneriasamblori
articole din textile

– SC ANDIGROM SRL 1 gestionar depozit
– SC AUTO AMABIL SRL 1 barman
– BAHNARU ANTONIOFLORENTIN ÎNTRE

PRINDERE INDIVIDUALĂ 1 muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor

– SC CONTAM TEX SRL 1 muncitor necalificat
în industria confeciilor

– SC EDIL MAMONIC SRL 1 zugrav, 1 zidar
pietrar

– SC ELECTROSANIT SRL 1 vânzator
– SC IOCLUB SRL 2 confecioneri tâmplarie din

aluminiu și mase plastice
– SC LORA FASHION SRL 1 cizmarconfecioner

încălăminte, după comandă, 3 confecioneri încălăminte
ortopedică, 3 muncitori necalificai la asamblarea,
montarea pieselor

– SC MAGHITOS SRL 1 vânzator
– SC MIRTOFAR SRL 2 confecioneri articole din

piele și înlocuitori
– SC NICOMON SRL 1 muncitor necalificat în

industria confeciilor
– SC OSMONDROB SRL 1 muncitor necalificat

în industria confeciilor
– SC PARCURI VERZI SRL 1 îngrijitor spaii verzi
– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 2 barmani, 1

ospătar (chelner)
– SC TGA TRANS SRL 5 confecioneriasamblori

articole din textile, 4 muncitori necalificai în industria
confeciilor

– SC VALCONS SHOES SRL 10 confecioneri arti
cole din piele si înlocuitori

– SC VIOBALTEX SRL HUSI 5 confecioneri
asamblori articole din textile

– SC VIODARPROD SRL 3 șoferi de autoturisme
și camionete

– SC WILL SHOES  SRL 6 muncitori necalificai în
industria confeciilor

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
120 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

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
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Reporter: Mă aflu la
Berezeni și stau de vorbă cu primarul
comunei. Bună ziua, domnule Toader
Dima.

Primar: Bună ziua!
R: Dumneata ai harul de a

face și satisfacția omului în plină pu-
tere, care a realizat ceva în viață. De
unde această împlinire?

P: Primii pași i-am făcut
după Revoluția din 1989 când fos-
tele CAP-uri și persoanele care au
fost împroprietărite au trebuit să-și
ia soarta în propriile mâini și să-și
decidă viitorul. Atunci era un haos
și nimeni nu știa ce îi rezervă
viitorul.

R: Da, dar dumneata ai fost
și înainte de 1989 implicat în sectorul
acesta.

P: Din 1981 până în 1986
am fost șef de fermă la ferma
Sărata, o fermă de oi cu 5.000 de
capete ce aparținea de IAS
Vetrișoaia. După 1986 am fost pro-
movat ca președinte de CAP la un
CAP cu renume pe Valea Prutului,
în județul Vaslui. Era un sector
zootehnic puternic cu 2.900 de
capete de taurine, un sector puter-
nic cu animale sănătoase și bine
îngrijite care dădeau 20 de litri de
lapte pe cap de vacă furajată.
Centrele de colectare a laptelui din
zonă se aprovizionau cu lapte de la
Berezeni. Era un model de practi-
care a zootehniei. Totodată am pre-
luat aici, în 1986, pe lângă sectorul
acesta zootehnic modern și un sec-
tor vitipomicol performant, un sis-
tem de irigații bine pus la punct pe
traseul Albița – Fălciu. Aveam
atunci 1800 de hectare irigate cu
peste 100 de instalații de irigat. 

R: Dacă vă întreb ce mai
este astăzi din ce era atunci, ce-mi
spuneți?

P: Dacă vă legați de activi-
tatea inginerului Dima, eu am fost
cel care  a susținut și a salvat în
1996 sistemul de irigație Albița –
Fălciu de la distrugere. Atunci când
totul era „un morman de fiare
vechi” în viziunea unora, eu am
spus că „de Berezeni nu se atinge
nimeni”. Apoi în 2000 am înființat
OUAI-uri (Organizația Utilizatori-
lor de Apă) și a rămas aceeași
suprafață de irigat instalația
mergând și în ziua de astăzi. Am
beneficiat și de un proiect de 1 mil-
ion de euro  pentru modernizarea
sistemului de irigații și schimbarea
conductelor de aprovizionare. Am
salvat astfel tot sitemul Albița –
Fălciu pe cele aproape 9000 de

hectare. Am înființat peste 7 astfel
de OUAI-uri. Aici a rămas astfel un
puternic bazin legumicol și un pu-
ternic bazin de cultivare a

cerealelor, cu producții record. 
R: Haideți să reconstituim

puțin din viața dumneavoastră. Când
v-ați născut?

P: Eu m-am născut pe 25
februarie 1951 în satul Berezeni,
comuna Berezeni. Părinții mei au
fost țărani. Tatăl meu nu a prins
revoluția, din păcate a murit în
1989, în septembrie. Mama mea,
mă bucur că trăiește și acum. Are
93 de ani. Sunt mândru că sunt fiul
lor pentru că m-au educat și m-au
format pentru a fi de folos
societății.  

R: Realizați că chiar sunteți
de folos societății?
P: Eu mă mândresc cu ce am făcut,
dar să spună oamenii. Eu tot timpul
am ieșit în fața oamenilor și le-am
spus cine sunt, ce-am făcut și ce voi
face în viitor. 

R: Cănd v-ați căsătorit și câți
copii aveți?

P: M-am căsătorit în 1977
și am două fete. O fată este medic și
asistent universitar la Facultatea de
Medicină din Timișoara iar a doua
este bilog la Apele Române la Iași.
Am și un nepot în vârstă de 7 ani cu
care mă mândresc.

R: De ce ați ales agronomia
și zootehnia, domnule Dima?

P: Pentru că asta am avut
la bază. Am avut niște modele de
tehnicieni veterinari pe Valea
Prutului iar tatăl meu a spus că este
o meserie de viitor și că ar trebui să
o practic și eu. În 1972 am terminat
liceu și am ieșit tehnician veterinar.
Apoi am mers în armată după care
am practicat meseria vreo 3 ani și
apoi am făcut facultatea și m-am
perfecționat în ceea ce am devint
mai târziu.  

PUȚINĂ ISTORIE
R: Cum ați reuși să

mențineți această societate zooteh-
nică, sub numele de AGROIND
Berezeni, și după 1989. Asta cu
siguranță n-a fost o treabă simplă.

P: Mulți spuneau la acea
vreme să-mi văd de treabă, chiar și
oficialitățile județului, și să las
omul să-și bată țărușul și să-și ia în
proprietate ce este al lui. Am
chemat atunci un grup de oameni
care a fost aproape de mine și i-am
invitat să ne întâlnim la Căminul
Cultural unde să stăm de vorbă
despre viitorul nostru. Au fost

atunci peste 500 de persoane la
întâlnire, oameni cărora le-am spus
ce voi face și că nu vom distruge
nimic și vom păstra totul așa cum
este. Am funcționat la început pe
vechea structură și nu am distrus
nimic. Am păstrat ferma
zootehnică, am păstrat ferma
legumicolă, nu am stricat sistemul
de irigații și am fost primul care am
plantat în 1991, 37 de hectare de
vie.

R: Ați făcut și presiuni
asupra unora, pentru că atunci toată
lumea își voia dreptul.

P: Nu. Pur și simplu au
luat exemplu unul de la altul și au
luat ce-i bun. Noi nu doar ne-am
adunat și atât, noi ne-am dezvoltat.
Am spus că trebuie să păstrăm ce
avem. Trebuie să păstrăm unitatea
de panificație și brutăria. Din 1994
am spus că trebuie să ne dezvoltăm
din punct de vedere economic. Ce
producem la nivel de comună, de
societate agricolă, trebuie valorifi-
cat. Am înființat astfel magazine în
Bârlad, în Huși și la nivel de
localități. Apoi, pe lângă plantațiile
de vii și livezi, am făcut o moară de
grâu și porumb care funcționează și
astăzi și pe care am modernizat-o. Am
mai făcut un centru de colectare a
laptelui și o făbricuță de produse
lactate.

CU ÎNCREDERE
R: Credeți că ați făcut tot ce

trebuia și că veți rezista în continuare
în forma aceasta?

P: Da. Mai ales acum când
avem un mare sprijin prin
Fondurile Europene. Nouă ne-au
ajutat foarte mult aceste fonduri.
Am început cu un program
SAPARD de 350 de mii de euro
prin care am adus utilaje agricole:
combine, tractoare performante,
mașini agricole performante. Apoi
după ce ne-am integrat în Uniunea
Europeană în 2007, am beneficiat
de un alt program de 1,5 milioane
de euro prin care am modernizat
sectorul zootehnic și am făcut
achiziții de tractoare, mașini și am
făcut și depozite de 3.000 de tone de
cereale care au un uscător perfor-
mant cu preluarea cerealelor,
selectare, vânturare, ieșind astfel
un produs finit de bună calitate.

R: Vă propun să ne
întoarcem la omul Toader Dima. Ați
fost așadar tehnician, inginer
zootehnist, șeful CAP-ului și apoi, ce
a urmat?

P: Am reuși prin imaginea
pe care am avut-o în toată Moldova
ca la alegerile din 2012, în urma
candidaturii în colegiul Huși, să
ajung deputat cu 70% din voturi. 

R: Faptul că ați ajuns în
Parlament a fost o experiență bună, a
fost o experiență rea, v-a întrerupt de
la munca dumneavoastră aici?

P: Eu sunt mândru că am
ajuns acolo. Am fost în fruntea
țării, vorba mamei mele. 

R: Am văzut că se și doarme,
uneori, în parlament. Dumneavoastră
ați dormit pe acolo?

P: Te mai prinde somnul,
de ce să nu recunoaștem? Sunt

ședințele alea lungi în care se mai
întâmplă, dar trebuie să fii vigilent
să nu te prindă mass-media. Mie nu
mi s-a întâmplat dar sunt cazuri.

R: Cum a fost în Parlament,
mai ales că dumneavoastră aveți o
oarecare experiență într-un anumit
domeniu.

P: M-am axat în principal
pe agricultură în intervențiile mele
mai ales că știam că agricultura
ocupă un loc important în
Parlament. La Comisia  Pentru
Agricultură am avut întâlniri cu
sindicatele din agricultură, cu
patronatele, cu toți fermierii, cu
crescători de ovine, apoi am pus un
accent deosebit pe Codul Silvic, am
fost consultați la Codul Fiscal. Apoi
s-au dat tot felul de legi pentru va-
lorificarea produselor agricole,
pentru valorificarea cerealelor. Am
avut contribuții pentru înființarea
sitemului de irigat, pentru
înființarea OUAI-urilor astfel încât
toți cei care au avut OUAI-uri au
putut face proiecte de 1 milion – 1,5
milioane de euro. S-au dat milioane
de euro pentru modernizarea
sitemului principal de stații de
pompare mari, la nivel național.
Chiar și ministrul Daea a spus că se
vor mări suprafețele irigate cu sis-
teme de irigat performante. 

R: Credeți că prin faptul că
ați menținut această unitate
productivă agricolă, aș zice eu unică,
ați contribuit la creșterea nivelului de
trai a populației sătești?  

P: Această îmbunătățire se
cunoaște în continuare. Modul cum
s-a dezvoltat acest sector mi-a aju-
tat și în campanie, ca imagine. Mă
întrebau oamenii în campanie când
duc minunea de la Berezeni și în
celelalte comune.   

SUFLETUL LA BĂTAIE
R: Simțiți ceva în sufletul

dumneavoastră datorită acestor
aprecieri?

P: Simt că întineresc, nu
îmbătrânesc. Dacă mă uit ce las în
urmă sunt foarte mândru. Eu am
plecat din Parlament și am vrut să
ajung primarul comunei Berezeni
pentru că nu-mi plăcea deloc cum
arăta această comună. Prin ce am
reușit într-un an jumătate, am
schimbat fața comunei. Comuna
Berzeni are acum indicatoare ca la
oraș care sunt luminate și pe timp
de noapte, are cele mai frumoase
stații de autobuz din țară. Am mo-
dernizat și sistemul de alimentare
cu apă. Prin PNDL 2 voi face pro-
priul sistem de alimentare cu apă al
Berezeniului. Asfaltăm în comuna
Berezeni, sunt modernizate școlile
și am peste 12 proiecte pe care tre-
buie să le realizez în continuare. Voi
face un centru social, de zi, pentru
150 de persoane care vor beneficia
de fizioterapie cu medici specialiști.
Vom moderniza Căminul Cultural
cu o sală de spectacole pentru a
aduce teatru la Berezeni, pentru a
aduce spectacole ca locuitorii să
participe și la activi-tatea culturală.

R: Cum vedeți întinerirea
satului românesc.

P: Prin proiectele pe care

le facem trebuie să căutăm să reîn-
noim satul românesc, să-l
reașezăm, să-l revigorăm. Acest
lucru se face nu prin luarea și adu-
cerea copiilor de la sate la centru, ci
încercând să ducem învățători la
nivel local. Noi am avut niște repere
în Perioada Interbelică. Învățăto-
rul, agentul agricol și preotul sunt
cei trei factori importanți care dau
imaginea satului românesc. S-a
greșit foarte mult de la Revoluție
încoace. Noi am pus accent pe
pământ, să nu rămână pârloagă,
să-l folosim, dar nu ne-am întrebat
ce va face omul, care este propri-
etar, în viitor. Am abandonat omul.
Asta a dus la desființarea și la izo-
larea satului românesc. Nu mai
avem repere.

UNITATE DE NEAM
R: Suntem în Anul

Centenarului și v-aș întreba: primarul
de la Berezeni, mai vrea unificare cu
Basarabia?

P: Cum să nu, eu chiar am
rude în Republica Moldova. Noi
am participat la Podul de Flori în
1990, am trecut atunci și ne-am
întâlnit cu frații noștri de peste
Prut. După Revoluție am fost prin-
tre primele localități din județ și
din țară care am trecut cu auto-
carul și am mers la Antonovca –
Antonești – și am, stat o săptămână
cu Școala de la Fălciu și Școala de
la Antonești. Apoi au venit și ei la
noi și am depănat amintiri și ținem
și acum legătura. 

R: Ideea de patriotism poate
dispărea din rândul poporului?

P: Nu, niciodată!
R: De ce credeți asta?
P: Românul a fost tot tim-

pul patriot. Nu trebuie decât să ne
uităm de-a lungul timpului în isto-
rie.

R: Primarul și primăria
credeți că sunt un model pentru soci-
etate, pentru educație?

P: Sigur. V-am spus că se
modernizează toate școlile, iar noi
avem școli noi și vrem să mai facem
încă o școală. Activitate educativă
trebuie să plece de la elev, de jos,
prin profesorii pe care îi avem.
Primăria ca autoritate publică tre-
buie să se implice și ea.

R: Domnule primar, aveți
satisfacția că lăsați ceva în urmă?

P: O vorbă din bătrâni
spune: „să nu faci umbră
pământului degeaba”, și cu asta
cred că am spus tot. Trebuie să te
uiți ce-ai lăsat în urmă, ce-ai făcut
și ce mai poți face. Eu am dorința
de a face din această comună un
reper pentru toate comunele din
județ și nu numai și când va intra
cineva în comună, indiferent din ce
parte, să spună că aici este un
adevărat gospodar.

R: Așa să fie și mult succes.
P: Mulțumesc, la fel!

A consemnat ca reporter, 
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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