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Paradoxul momentului istoric: cititul cărților nu mai este deloc
cea mai folositoare zăbavă. „Nu se mai citește nimic, astăzi de către elevi”
îmi spunea dezamăgit profesorul Th.Pracsiu, un distins om cu carte și
nu e greu de crezut că astăzi, cam în toată lumea, cartea, tiparul, ziarul,
slova măiestrită nu e printre preocupări. Și mai ușor se descifrează
prăpastia dintre generații care nu se mai completează cu generație
intermediară de cultură și culturalizare.

„Scopul contemporanilor e mațul gros” îmi scrie Vasile Filip din
Montreal (regret că n-am vorbit telefonic zilele trecute), iar o întreagă
generație activă intelectual, dar trecută binișor de tinerețe se tot întreabă
cine o va continua... Cu o poetă ca Gabriela Ana Balan sau Cornelius
Drăgan adică cu o floare - două nu se face primăvara limbii naționale.

S-au lansat câteva cărți și s-au organizat astfel întâlniri cu pu-
blicul. Mereu cam același, mereu cam în vârstă, mereu cu mai puține
pretenții și cam în totalitate lipsit de tineret. La Bârlad comisarul (R)
Vasile Chelaru se joacă în viață cu metafora și expresia specific
scriitorească; la Vaslui,Th. Codreanu își mai infățișează publicului alte
valoroase considerații și gânduri despre M. Eminescu și opera lui.
N-am prea văzut elevi pe acolo, deși s-au vehiculat destule idei originale
și de mare folos cultural. Ba s-a înfățișat și revista Baaadul literar prin
osârdia din Biblioteca Județeană a lui Gelu Bichineț și Gruia Novac
redactorul șef de peste 9 ani. Iată alt semn de luptă pentru limba
română.

Consider, însă, că principala acțiune culturală a acestei
primăveri este Simpozionul Național de pe 5 mai 2015, de la Centrul
cultural „Alexandra Nechita” din Vaslui, organizat de noi. Am respec-
tat principiile reușitei: valoare, varietate, complexitate.

Exemplificări:
- Număr mare de invitați de valoare, în total 41.
- Participanți din Vaslui, Bacău, Iași, București, Roșiești,  Bârlad,

Huși, Codăiești, Lungani-Iași.
- Mobilizarea celor 140 de elevi de la liceele vasluiene, asigurarea

cu tineretul necesar, deci.
- Expoziție de sculptură a reputatului Gheorghe Alupoaie.
- Expoziție de caricaturi ale lui Nicolae Viziteu.
- Expoziție de carte, ziare, reviste.
- Expoziția bârlădenilor de la „Artă tradiție, cultură”
- Momente muzicale, de poezie, expuneri, varietate de teme

dezbătute, chiar dacă într-un timp scurt!
Alt fel de exemplificări:
a)  Absența mândrețelor din conducerea județului și orașelor

care nu mai citesc nici măcar un ziar. 
b) Contre ale unora dintre cei care trebuiau să ne susțină și să ob-

serve activitatea, eforturile, cheltuielile personale și competența orga-
nizatorilor. Bandraburgii ăștia cocoțați cel mai sus în județ, nu merită
aprecierea noastră.

Închei aceste note cu mulțumiri adresate tuturor celor prezenți,
prof. univ. dr. Alexandru Ionescu, celor care m-au ajutat, dar și elevilor
dacă au băgat ceva în cap și în suflet.

Cred că în vecii  vecilor nu se vor mai putea organiza cu fonduri
și autoritate personale asemenea momente cu cel mai înalt scop: pro-
movarea și apărarea limbii române.
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Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro

Hristos s-a înălţat!

Am fost martorii unor sărbătoriri în câteva localități vasluiene și putem
zice că primarii, organizatorii principali, s-au întrecut pe ei însiși găsind fon-
durile necesare și impulsionând diverse manifestări locale. Unii dintre ei au
acționat cu sufletul, alții din interes, dar au făcut ceva pentru comunitate.

Oamenii locului s-au bucurat de organizările acestea care le mai
estompează necazurile și prin socializare le insuflă optimismul necesar pen-
tru eforturi sporite în bătălia pentru recolta anului.

Le dorim tuturor colaboratorilor și cititorilor noștri, din țară și
străinătate, care și-au sărbătorit ziua onomastică, putere de muncă, sănătate
și prosperitate.

LA MULȚI ANI!
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

De „Constantin și Elena” adică 
de principala sărbătoare a primăverii.
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Spectacol eveniment la Bârlad

Asociația Artă, Tradiție, Cultură - Bârlad a prezentat publicului Marele trofeu

Asociaţia ,,ARTĂ,
TRADIŢIE, CULTURĂ” Bârlad a
organizat de ,,Zilele culturale ale
Bârladului", un spectacol de o înaltă
ținută și calitate artistică.
Evenimentul cultural a intermediat
un dialog între generații, prin cântec,
joc, poezie, umor și voie bună,
susţinut de artişti binecunoscuţi şi
apreciaţi din mediul urban şi rural.

Spectacolul festiv ,,FLORI
DE PRIMĂVARĂ" a devenit o
tradiție a Asociației „ARTĂ,
TRADIŢIE, CULTURĂ”, prilej de
decernare a  permiilor obținute la
Concursul Internațional
,,ÎNVINGĂTORI PRIN ARTÃ”.

Cele 75 de premii I și cele
10 premii de excelență precum și
marele trofeu, obținute în noiembrie
2016, pe lângă cele peste 200 de pre-
mii I, 10 premii II, 4 premii III și 3
trofee, atestă efortul unei munci de
calitate și profesioalism.

Rezultatele obținute de
membrii asociației, participanți la
aceste cuncursuri, festivaluri
naționale și internaționale, îi
motivează și le aduc o mare bucurie
și șansa de a-și promova și exprima
talentul nativ, sub orice formă
artistică și creativă precum și oportu-
nitatea de a se afirma. 

Spectacolul a fost prezintat
de elevele: ANA MARIA
GHENGHEA, SABINA GOGA
însoțite de  ANDI BENTU și s-a
desfășurat la Casa de Cultură
,,GEORGE TUTOVEANU” din
Bârlad.

Spectacolul a fost deschis de
singurul oficial prezent de la primăria

Bîrlad - viceprimar ROXANA
MIRON FERARU și președinta
Asociației „ARTĂ,  TRADIŢIE,
CULTURĂ”, VIORICA
GHENGHEA.

Momentele muzicale: au
fost interpretate de ADRIAN AIL-
IOAIE, IOAN CIURARU, eleva
SABINA GOGA și ION MÂCNEA.
Momentul poetic a fost susținut cu
sensibilitate și emoție de poeta
GABRIELA ANA BALAN, de
MIHAI APOSTU și MARIAN
PAVEL.

Momente coregrafice de
excepție au susținut membrii
Comunității Elene Bârlad –
Ansamblul LULUDAKIA și
HESPERIS cu cântece şi dansuri
greceşti  - instructor coregraf - prof.
AFRODITA SIRIOPOL și Trupa de
dansuri ,,PHOENIX 2000”-  prof.
AURELIA JUVERDEANU

Momentul folcloric a fost

susținut de prof. MARIANA
HUŢULEAC și fiul ei de 7 ani,
CĂTĂLIN ZURBA., MARIA și
VASILE BULAI din Miclești

Momente umoristice au fost

susținute de prof. IOAN HUDAȘ –
Codăești,  IFTENIE CIORICIU –
Murgeni și ECATERINA     STOICA
– Bârlad.

Momente muzicale au
oferit: Formația ,,ECOU” - instructor
muzical: prof. CORNEL PLEȘU
,,MUSIC ART” - prof. MIHAELA
IGNAT și Școala ,,NARCIS MUSIC”
- prof. NARCIS RĂȘCANU.

Momentul folcloric a fost
susținut de Ansamblul
,,CUNUNIȚA”, Murgeni – instructor
muzical și coregraf: prof. NELU
BUȚA și Ansamblul ,,RAPSOZII
IVEȘTIULUI”- prof. MIHAI MICU
și CÂTĂLIN SAHAIDAC

Moment muzical
instrumental: susținut de prezenta-
torul ANDI BENTU – la tobe. 
- Au evoluat pe scenă și invitați de
onoare, foști primari: ION MÂCNEA
– Vetrișoaia, MILUȚĂ MOGA -
Vaslui și actualul primar NISTOR
DUMITRACHE –Ivești.      

În aplauzele publicului au
urcat pe scenă laureații cărora le-au
fost decernate premiile - 85 de premii
internaționale și 12 diplome de
excelență din partea Asociației
,,ARTĂ,  TRADIŢIE, CULTURĂ".

Viorica GHENGHEA

VOPUS şi Casa de Cultură a
Sindicatelor Bârlad au organizat
duminică, 21 mai, cu începere de la
ora 10:00 conferința publică audio-
vizuală: cu titlul „STUDIU PSIHIC

AL OMULUI” 
În faţa noastră se definesc

două drumuri:
"Drumul Iniţiatic" spre

cunoaşterea integrală a noastră înşine

şi a universului care ne înconjoară; şi
„Viaţa” de rutină, de fiecare zi.

„Viaţa practică este
formidabilă ca şcoală, dar a o lua ca
un scop în ea însăşi este evident
absurd.” - Samael Aun Weor a fost
deviza dupa care a avut loc
manifestarea.

„Cunoaşteţi Adevărul şi el
vă va face liberi.” - Marele Kabir
Iisus

Conferința a fost  urmată de
cursuri de Psihologie, Antropologie,
Filosofie și Autocunoaștere.

Timona BALMUȘ

„STUDIU PSIHIC AL OMULUI”

Teatrul „Luceafărul” a
jucat la Londra

Sîmbătă, 20 mai, și
duminică, 21 mai, echipa Teatrului
„Luceafărul” a jucat primele
reprezentații în Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord, cu spec-
tacolul "Capra cu trei iezi" în cadrul
unui turneu care include pe harta sa
Londra, Glasgow și Edinburgh.
Turneul este realizat cu sprijinul
reprezentanțelor noastre diplomatice
și culturale din Regat. Este pentru
prima dată când o trupă ieșeană de
teatru a traversat Canalul Mînecii și a
fost prezentă cultural în Marea
Britanie!

Prima noastră reprezentație
(20 mai) a fost găzduită de Institutul
Cultural Român, chiar în inima
Londrei, iar sala s-a dovedit
neîncăpătoare pentru un public foarte
numeros. La spectacolul susținut în
limba română au fost prezenți și
ambasadorul României la Londra,
excelența sa, domnul Dan
Mihalache, și directorul ICR Londra,
Dorian Branea. Indiferent de vîrstă,
spectatorii au fost încîntați să se
reîntîlnească, prin intermediul

artiștilor ieșeni, cu personaje și scene
care le-au amintit de copilărie, de
acasă. Iar pentru copiii născuți în
Marea Britanie, spectacolul a fost o
binevenită oportunitate de a-și
cunoaște mai bine rădăcinile cultur-
ale.

Cîteva exemplare din vol-
umele bilingve editate de Teatru în
cadrul Festivalului Internațional de
Teatru pentru Publicul Tînăr (Carte
cu Pisica verde/Book with the Green
Cat, Cartea Prințului Fericit/ The
Book of the Happy Prince, FITPTI-
un festival în imagini, Tânărul artist
de teatru, istorii românești

recente/The Young Theatre Artist,
Recent Romanian Histories, Regia
românească, de la act de interpretare
la practici colaborative/Romanian
Theatre Directing, from Authorship
to Collaborative Practices) au fost
donate bibliotecii ICR, astfel încît,
chiar după plecarea artiștilor, aici se
vor afla urme livrești ale activității
artistice ale instituției ieșene.

Pe 21 mai, a fost susținută o
a doua reprezentație, în limba
engleză. în cadrul evenimentelor
subsumate Zilei Internaționale pentru
Diversitate Culturală, Dialog și
Dezvoltare, din agenda ONU.
Spectacolul „The Goat and her Three
Children” a adunat în sala de la
Wembley Library, din Brent Civic
Center un numeros și entuziast public
multicultural. La eveniment au par-
ticipat Dorian Branea, directorul
Institutului Cultural Român Londra,
Raluca Cimpoiașu, coordonator
programe teatru și film ICR Londra,
Sarah Smith, director de dezvoltare
Wembley Library. Exemplare din
pomenitele volume bilingve au fost

donate și Bibliotecii Wembley.
În afara aplauzelor, reacțiile

post-spectacol au constat mai ales în
invitația de a reveni și cu alte
spectacole și de a juca și în alte
locuri.

Turneul actual al Teatrului
"Luceafărul" în Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord
însumează o serie de șapte
reprezentații (cinci în engleză, două,
în română). Următoarele opriri vor fi
la Glasgow și Edinburgh.

Director artistic, Oltița Cîntec
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Cu... MIHAI APOSTU
Pentru a marca Ziua

Internațională a Cărții pentru Copii și
Tineret, important eveniment - de la a
cărui lansare s-au împlinit 50 de ani
în 2017, Asociatia Bibliotecarilor din
România – Filiala Vaslui a organizat
la Centrul Eminescu Bârlad întal-
nirea de suflet “Mihai Apostu, poe-
tul - bibliotecar”.  

În deschidere gazda întâl-
nirii, Geta Modiga, custodele
centrului,  a arătat împortanța
profesiei, rolul și rostul ei în viața
socială, avatarurile momentului, dar
și perspectiva nobilă a muncii cu
cartea, care va rămâne pururi instru-
ment de formare, de documentare și
de conservare a creației și inteligenței
umane. A anticipat momentul de
grație a întâlnirii prin prezentarea
poetului Mihai Apostu invitat aici în
dubla sa calitate de poet și
bibliotecar, subliniindu-i cu
admirație și prețuire realizările, dar
mai ales sârguința în a-și însuși
tendințele moderne ale biblioteco-
nomiei, ca și tehnicile actuale din
activitatea bibliotecarului. 

Doctorul Valeriu Lupu a
felicitat lumea bibliotecarilor frumos
reprezentată la eveniment și a su-
bliniat fericita îmbinare a activității
de bibliotecar și poet pe care a trăit-o
cu satisfacție și activitate creativă de
excepție luceafărul poeziei noastre,
Mihai Eminescu, care nu înceta să
considere activitatea de bibliotecar ca
fiind una ”științifică și literară”.
Un moment aparte l-a constituit
analiza stilistică și de conținut a
poeziei poetului Mihai Apostu,
realizată de o manieră extrem de
profesionistă de către poeta Ana
Balan care a încântat audiența prin
prestația sa de pe poziția unui tovarăș
de breaslă, dar și a unui critic literar

de finețe.
A urmat analiza volumului

„Lumina vine din interior” prezen-
tată de reputatul critic literar și literat
Gheorghe Clapa, un fin observator și
analist al actului de cultură de aici și
de pretutindeni.

Realizările poetului în cali-
tatea sa de bibliotecar au fost elogiate

în continuare de profesor Valentina
Lupu, în calitatea sa de președintă a
Asociației Bibliotecarilor Școlari.
Din cuvântul domniei sale a reiesit
mai ales caracterul inovativ al
bibliotecarului Mihai Apostu a cărui
inițiative, metode și tehnici menite să
atragă cititorii către lumea cărții, sunt
adevărate exemple de devotament și
dragoste pentru profesie. A incheiat
adresand  felicitari  bibliotecarilor
afirmând că activitatea poetului
Mihai Apostu onorează această lume
dedicată cărții.

Mihai Apostu s-a  prezentat
ca poet și bibliotecar subliniind
momentele importante ale devenirii
sale, momente care nu au fost nici
simple și nici lipsite de dificultăți. În

prezentarea celor opt volume publi-
cate a recitat din fiecare volum câte
două-trei poezii semnificative, în
care patosul creatorului, care are
ceva de spus și știe mai bine ca
oricine să-l spună, a încântat efectiv
audiența, creând o atmosferă de
adevărată emulație și trăire spirituală.
Impresia generală a fost a unui
adevărat regal de poezie în care
frumusețea limbii, vocația
creatorului și munca bibliotecarului
s-au regăsit în toată splendoarea lor. 

Bibliotecar, 
Luminița-Ludmila ZURAN

Curs festiv
încărcat de

emoție pentru
absolvenții

Liceului Teoretic 
”Emil Racoviță”

Vaslui
Prefectul Isabel BOGDAN

și subprefectul Mircea GOLOGAN,
au răspuns invitației conducerii
Liceului Teoretic ”Emil Racoviță”
Vaslui de a participa la cursul festiv
al promoției de absolvenți
2013/2017.

Evenimentul, la care au
participat profesori, elevi din clasele
mai mici, precum și părinții
absolvenților, s-a desfășurat astăzi,
23 Mai 2017, la Casa de Cultură
Vaslui. Au fost înmânate diplome de
absolvire tuturor elevilor celor nouă
clase absolvente, iar diriginții lor au
strigat catalogul pentru ultima dată.
Fiecare șef de clasă a transmis
mesaje emoționante către profesorii,
diriginții, părinții și colegi lor. 

Prefectul BOGDAN Isabel
a ținut să transmită câteva cuvinte
participanților la festivitate: 

”Dragi absolvenți, îmi face
o deosebită plăcere să fiu astăzi
alături de voi, într-un moment
frumos, încărcat de emoție. Acum
30 de ani trăiam și eu aceleași emoții
ca voi, absolvind un liceu de renume
din Huși, Liceul ”Cuza Vodă”,
devenit între timp colegiu. Fiți
mândri că sunteți absolvenți ai unui
liceu de renume din județul Vaslui,
Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”.
Nimic nu se compară cu viața de
liceean, emoții, trăiri, amintiri,
amintiri pe care nu le veți uita
niciodată! Felicitări domnilor
profesori că ați îndrumat generații la
rând și le-ați insuflat un sistem de
valori și principii, care să-i ajute să
pășească încrezători în vâltoarea
vieții! Felicit pe toți absolvenții și vă
urez succes la examenul de
maturitate. Drum bun în viață!”

De asemenea, a ținut să
spună câteva cuvinte și subprefectul
județului Vaslui, Mircea
GOLOGAN: ”Mă încearcă emoții,
mai ales că de Liceul Teoretic ”Emil
Racoviță” ne leagă și un parteneriat
încheiat cu Instituția Prefectului
Județul Vaslui. Succes, să aveți
încredere în voi, să îi respetați pe cei
din jur, pentru că asta înseamnă că
vă veți respecta și pe voi înșivă, și să
încercați să trăiți frumos!”.

Pe parcursul a două ore,
cele nouă clase absolvente au fost
prezentate prin filmulețe realizate de
elevi, cu amintiri de-a lungul celor
patru ani de liceu.

ACŢIUNI PENTRU
VERIFICAREA

OPERAŢIUNILOR CU
SUBSTANŢE PERICULOASE

Polițiștii au indisponibi-
lizat peste 8,5 kg şi 125 de litri de
substanţe toxice folosite pentru
protecţia plantelor, în urma a 13
acțiuni desfășurate de raza
județelui Vaslui pentru verificarea
legalității operațiunilor cu
substanțe periculoase. De aseme-
nea, 6 persoane sunt cercetate
pentru comiterea a 8 infracțiuni în
domeniu.

În perioada 15 martie –
17 mai a.c., Direcţia Arme,
Explozivi şi Substanţe
Periculoase din cadrul
Inspectoratului General al
Poliţiei Române a
coordonat acţiunea
desfășurată la nivel
naţional pentru
v e r i f i c a r e a
r e s p e c t ă r i i
p r e v e d e r i l o r
legale de
către agenţii
economici înregistraţi sau autorizaţi
să efectueze operaţiuni cu produse de
protecţie a plantelor.

Astfel, poliţiştii specializaţi
în arme, explozivi şi substanțe per-
iculoase din cadrul Inspectoratului de

Poliție al Județului Vaslui, cu
sprijinul reprezentanților din cadrul
Oficiului Fitosanitar Vaslui,  Gărzii
de Mediu şi Inspectoratului Teritorial
de Muncă Vaslui, au efectuat
verificări şi controale la 90 de agenţi
economici care efectuează operaţiuni
cu acest tip de produse de pe raza
județului Vaslui.

În urma activităţilor
desfăşurate au fost constatate 8

infracţiuni, dintre care 5
prevăzute de O.U.G. nr.

195/2005 privind protecţia
mediului, 2 la Legea

211/2011 privind regimul
deșeurilor și o

infracțiune la Legea
121/2006. Pentru

comiterea acestor
fapte, poliţiştii

cercetează 6
persoane.

C a
m ă s u r ă

complementară, poliţiştii au
indisponibilizat în vederea
confiscării 8,5 kilograme şi 125 de
litri de produse de protecţie a
plantelor.

COSMIN DĂRESCU
… la karting!

Vasluiul are în elevul
Cosmin Dărescu o altă nădejde la
medalii.

De data aceasta la un sport
mai exclusivist și care-i susținut doar
de părinți.

Adolescentul are un curaj
deosebit ca și o îndemânare
excepțională.

Mai are niște părinți de nota
10.

Nu are loc de antrenament și
pregătire.

Nu mai are noroc de un
instructor de prin partea locului, cu
țintă… națională.

Dar are talent, voință,

îndrăzneală.
Semnalăm că se află pe

calea reușitei.

Prof.dr. Dumitru V. MARIN
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
25 mai 2017 - 31 mai 2017

Săptămâna începe în forță,
pentru că ești dornic de a

schimba totul în viața ta. Energia
astrală te susține mult și bine, astfel
că ai șanse deosebite de progres.
Finaciar se întrezăresc îmbunătățiri,
putând fi vorba atât de primirea
drepturilor salariale, cât și despre
negocieri fructuoase privind
schimbarea condițiilor de muncă sau
a activității profesionale. 

Debutul săptămânii te îmbie la
odihnă, relaxare, detașare de

cotidian. Organsimul este obosit și chiar
are nevoie de îngrijiri speciale. Un dialog
cu o prietenă, te poate ajuta să-ți lămurești
multe și mărunte aspecte delicate din viața
ta. Totul este să accepți și alte fațete ale
realității înconjurătoare. În preajma datei
de 25 Mai se întrezăresc noutăți în segmen-
tul financiar. Se deschide un nou capitol în
care drepturile salariale vor fluctua mult.
Este posibil să ți se propună activități noi.

O săptămână cu multe
revelații! În urma unor

evenimente foarte interesante în care
ai fost implicat alături de colegi, șefi
de la serviciu sau prieteni vei lua
hotărâri definitive privitor la cariera
ta profesională și la felul în care
relaționezi cu ceilalți. Ești bine văzut
și susținut de multă lume, ai șanse de
a cunoaște oameni noi și valororși,
însă ceva te reține în a te apropia cu
inima deschisă de ei. Cu puțin efort,
bunăvoință și încredere în tine vei
reuși să-ți dizolvi emoțiile și temerile.

Ești înconjurat de prieteni
în prima parte a săptămânii.

Întâlniri, discuții, proiecte comune pe
termen lung. Prietenia femeilor este
foarte importantă, deoarece primești
susținere reală, sinceră și pe termen
lung. Totul este să nu confunzi o
relație de iubire cu una de prietenie și
invers. Deocamdată în aceste zile este
vorba numai de relații de prietenie și
susținere socio-profesională. Foarte
importantă este partea a doua a perioadei.

Ești animat de gânduri
nobile la începutul

săptămânii și îi poți antrena și pe
ceilalți în discuții filozofice de
anvergură. Multe informații
interesante și utile vei primi în stări
meditative, așa încât rezervă
momente pentru acestea și retrage-te
în locuri sfinte. Posibile călătorii
îndepărtate, planuri de studii sau
implicare în studii și cercetări
diverse. Relațiile cu prietenii se
schimbă, astfel că vor apărea la
orizont oameni noi și de bună calitate. 

Este nevoie să te ocupi de
achitarea unor facturi restante la

începutul săptămânii. Pe de altă parte este
posibil să primești susținere materială de la
partenerul de viață sau de la un prieten
drag. Prudență, deoarece există riscul să te
aventurezi în investiții prea mari și să le
duci cu greu la bun sfârșit. Evită în această
săptămână să achiziționezi bunuri
valoroase sau să te angrenezi într-un credit
pe termen lung. Zilele de 24 și 25 Mai sunt
favorabile călătoriilor, studiilor și
relaționării cu persoanele aflate în
străinătate. 

Au început înscrierile 
pentru bacalaureat 2017

De luni, 22 mai, elevii din
clasele XII-XIII se pot înscrie la
sesiunea din acest an a examenului de
Bacalaureat. Testările încep în 6
iunie, cu probele orale. Primele rezul-
tate vor fi cunoscute în 5 iulie.

Examenul de bacalaureat
naţional 2017 se desfăşoară în con-
formitate cu prevederile Metodo-
logiei de organizare și desfășurare a
examenului de bacalaureat – 2011,
aprobată prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 4.799/2010 privind
organizarea și desfășurarea examenu-
lui de bacalaureat – 2011, cu
modificările ulterioare.

Vor fi monitorizate cu
camere de supraveghere video şi
audio sălile în care se desfăşoară pro-
bele examenului de bacalaureat
naţional, dar şi cele în care se
descarca şi se multiplică subiectele,
precum şi cele în care se preiau, se
evaluează şi se depozitează lucrările
scrise.

După încheierea probei
scrise, înregistrările audio-video din
sălile de examen se verifică prin
sondaj. Dacă se constată nereguli,
fraude sau tentative de fraudă ori în
cazul în care există sesizări privitoare
la nereguli, fraude sau tentative de
fraude, verificarea se face pentru

înregistrările din toate sălile de exam-
en din centrul respectiv.

Candidaţilor li se interzice
să introducă în sălile de examen
ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete
şi altele asemenea. Trebuie să le lase

în sala de depozitare a obiectelor per-
sonale stabilita de comisia de
bacalaureat în acest scop. Cei care
refuză, nu vor fi primiţi în examen.

De asemenea, în sala de exa-
men nu pot avea asupra lor, în
obiectele de îmbrăcăminte sau
încălţăminte, în penare şi altele
asemenea sau în băncile în care sunt
aşezaţi în sălile de examen, orice fel
de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare,
culegeri, formulare, memoratoare,
notiţe, însemnări, rezumate, ciorne
sau lucrări ale altor candidati etc.,
care ar putea fi utilizate pentru
rezolvarea subiectelor. Nu pot avea
nici telefoane mobile, căşti audio,
precum şi orice mijloc electronic de
calcul sau de comunicare/care per-
mite conectarea la internet/la reţele
de socializare, ce ar putea fi utilizate
pentru rezolvarea subiectelor, pentru
efectuarea calculelor, pentru
comunicare între candidaţi ori cu
exteriorul.

Se interzice candidaților la
examenul de bacalaureat să comunice
între ei sau cu exteriorul, să transmita

ori să schimbe între ei foi din lucrare,
ciorne, notiţe sau alte materiale care
ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, pentru comunicare între
candidaţi sau cu exteriorul.

Candidaţii care încalcă
regulile menţionate vor fi eliminaţi
din examen, indiferent dacă materi-
alele/obiectele interzise au fost
folosite sau nu, indiferent dacă au
fost introduse de aceştia ori de alţi
candidaţi, de cadre didactice din
comisie sau de alte persoane şi
indiferent dacă ei au primit ori au
transmis materialele interzise.
Încalcarea regulilor menţionate va fi
considerată tentativă de fraudă, iar
candidaţii respectivi nu mai pot
participa la probele următoare şi sunt
declaraţi „eliminaţi din examen”, fără
posibilitatea recunoaşterii, în
sesiunile următoare, a notelor la
probele promovate anterior
eliminării, inclusiv a probelor de
evaluare a competenţelor lingvistice
şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au
dreptul de a participa la următoarele
două sesiuni ale examenului de
bacalaureat. Calculul celor două
sesiuni la care candidaţii „eliminati
din examen” nu mai au dreptul de a
participa se face fără luarea în consid-
erare a sesiunii speciale a examenului
de bacalaureat.

Înainte de începerea
probelor, asistenţii prezintă candi-
daţilor prevederile metodologice
legate de organizarea şi desfăşurarea
corectă a examenului de bacalaureat
şi le solicita să predea toate even-
tualele materiale şi obiecte care,
potrivit reglementărilor în vigoare
pentru examenul de bacalaureat, sunt
interzise în sala de examen. Apoi,
candidaţii vor semna un proces-
verbal cu aceste prevederi şi
menţiunea că ştiu că nerespectarea
regulilor menţionate are drept
consecinţă măsurile amintite.

Bârlădenii vor avea parte de
un spectacol de excepție, care va
avea loc pe 5 iunie ora 19.00, pe sta-
dionul municipal din Bârlad.

Este prima ediţie a
Festivalului ,,Sărbătoarea Salcâmi-
lor, eveniment dedicat exclusiv
muzicii populare.

Spectacolul va fi încărcat de
emoția creată de către artiștii

consacrați ai muzicii populare
românești ce au făcut istorie alături
de Orchestra Națională “Lăutarii”
din Chișinău. Silvia Ene, Ion Palade,

Steliana Sima, C-tin Enceanu,
Mioara Velicu, părintele Cristian
Pomohaci, cu toţii sub bagheta
magică a maestrului Nicolae Botgros
vor străluci în lumina reflectoarelor
pentru publicul bârlădean.

“Sărbătoarea Salcâmilor“ 
la Bârlad

În perioada 8 mai - 8 iunie
pe teritoriul României se desfășoară
o campanie de vaccinare antirabică a
vulpilor.

Campania constă în servicii
de transport, depozitare și distribuție
de momeli vaccinale antirabice pen-
tru vulpi. Zborurile necesare
desfășurării acțiunilor de vaccinare
se realizează în funcție de condițiile
meteorologice, începând cu data de 8

mai din următoarele
aeroporturi/aerodromuri: Satu-Mare,
Clinceni, Caransebeș, Iași, Târgu-
Mureș, Tulcea și Deva, informează

Inspectoratul pentru Situații de
Urgență “Podul Înalt” al județului
Vaslui.

Atenție la momelile vaccinale!

Polițiștii din cadrul
Biroului Rutier Bârlad au acționat
în perioada 20-21.05.2017 pentru
reducerea numărului accidentelor
rutiere şi a consecinţelor acestora
determinate de oprirea
neregulamentară, neacordarea
priorităţii de trecere pietonilor,
respectiv  încălcarea, de către
pietoni, a normelor privind
circulaţia pe drumurile publice.

În urma acţiunii, poliţiştii
au aplicat 268 de sancţiuni
contravenţionale participanților la
trafic care nu au respectat normele
rutiere, în valoare totală de 50.605
lei. Dintre acestea, 230 au fost
aplicate conducătorilor auto pentru
oprire neregulamentară.  6 conducă-
tori auto au fost sancționați
contravențional pentru neacordarea
priorităţii de trecere pietonilor
angajaţi în traversarea regula-
mentară a drumului public, prin
locurile special amenajate şi
semnalizate. Totodată, pe lângă
sancţiunea contravenţională princi-
pală, a fost aplicată şi sancţiunea
complementară de suspendare a
exercitării dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice,
pentru o perioadă de 30 zile.

De asemenea, polițiștii au
aplicat 26 de sancţiuni contraven-
ţionale persoanelor care, în calitate
de pietoni, s-au angajat în traver-
sarea străzii prin loc nepermis.

În primele 4 luni ale acestui
an, la nivelul judeţului Vaslui, pe
fondul indisciplinei pietonilor, au
avut loc 24 de accidente rutiere, din-
tre care 10 grave (soldate cu 2
persoane decedate și 8 rănite grav).

ACȚIUNE  AACȚIUNE  A
POLIȚIȘTILORPOLIȚIȘTILOR

RUTIERIRUTIERI

Pagină realizată de
Timona BALMUȘ
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Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Relațiile parteneriale îți dau
mult de furcă la începutul

săptămânii. Mai ales pe 23 Mai sunt
posibile discuții aprinse sau acțiuni
comune cu partenerul de viață sau cu
cei profesionali. Fii prudent și evită
escaladarea conflictelor. Intervin
cheltuieli diverse, dar și discuții
referitoare la banii și bunurile
comune cu alții. Posibilități de câștig
din colaborări sau din moșteniri. 

Este multă forfotă la serviciu,
astfel că vei avea de rezolvat

diverse. Ambientul profesional este
tensionat, deci fii prudent și
îndeplinește-ți sarcinile de lucru cât
mai corect și la timp. Pe de altă parte,
sănătatea este vulnerabilă pe
segmentele capului și pe segmentele
sistemului renal. Prudență, dozarea
eforturilor și la nevoie apelează la
îngrijiri de specialitate. Relațiile
parteneriale se animă. 

Cheful de a petrece mai
mult timp alături de

persoana iubită și de copii este mare
în primele zile ale săptămânii și ușor
de îndeplinit. Totul este să nu
exagerezi cu declarațiile amoroase
sau cu atențiile oferită celor mici.
Acceptă-le refuzul sau ideile! Ei se
vor bucura mai mult așa, decât dacă le
impui tu gusturile tale. La serviciu ai
multe și mărunte de făcut, dar sunt
șanse să primești sprijinul colegilor.
Se pot evidenția niscai probleme. 

Dacă la începutul săptămânii
ești prins în activități

domestice și relații familiale, spre
finele ei intervin chestiuni socio-
profesionale de anvergură. În primul
rând este bine să-ți pui ordine în casă
și familie, să trasezi planuri alături de
cei dragi și abia apoi să te implici
ceva mai mult în sarcinile de lucru de
la locul de muncă. Șanse deosebite de
a îmbunătăți ambientul familial, dar
nu forța nota. Relațiile amoroase
intervin în forță, fiind momente bune
pentru dialog eficient. 

Este rost de multe întâlniri
și dialoguri cu persoanele

din anturajul apropiat la începutul
săptămânii. Schimbul de informații
este util pentru toată lumea, așa încât
implică-te fără rezerve în a relaționa
cu oricine îți iese în cale. Totuși
evită să-ți divulgi intențiile sau
slăbiciunile. Unii profită mult de pe
urma altruismului tău nefondat în
anumite situații. Acasă în familie îți
sunt solicitate prezența și sprijinul.
Fii alături de membrii familiei și
implică-te serios activități casnice.

Cheltuieli, dar și bonusuri
financiare dinspre locul de

muncă apar la începutul acestei săptămâni.
Sunt șanse de a-ți crește veniturile din
munca proprie, astfel că apare și tentația
investițiilor de orice fel. Prudență, pentru că
erorile pot fi frecvente. Pe 24 și 25 Mai se
pare că vei avea de rezolvat documente
personale sau profesionale care necesită
deplasări și comunicare intensă cu per-
soanele din anturajul apropiat. Unii vor dori
discret să-ți afle secretele reușitelor tale. Fii
prudent și evită să povestești despre tine.

NOAPTEA MUZEELORNOAPTEA MUZEELOR
un adevărat regal

O inițiativă generoasă,
lansată în urmă cu 13 ani, face posi-
bil, ca an de an, în a treia sâmbătă a
lunii mai, instituții muzeale din
întreaga Europă să sărbătorească
patrimoniul, colecțiile adunate de-a
lungul timpului și nu în ultimul rând
creativitatea umană.

De mulți ani, îndeosebi după
reabilitarea sediului central, muzeul
bârlădean participă la această
frumoasă sărbătoare a instituțiilor
care sunt depozitarele dovezilor  tre-
cerii noastre prin timp, ca indivizi și
societate.

Publicul prezent la eveni-
ment a avut  posibilitatea de a vizita
expozițiile permanente de la cele trei
locații deschise, în acest moment.
Este vorba de expozițiile de
arheologie, istoria instituției, artă,
găzduite la sediul central, expoziția
dedicată sculptorului Marcel
Guguianu, aflată în Pavilionul care îi
poară numele, precum și expozițiile
găzduite la sediul din str. Republicii

nr. 235 (Cuza și epoca sa, expozițiile
de numismatică, personalități
bârlădene și științele naturii). În
aceasta din urmă locație brladenii au
admirat și expoziția temporară
deschisă de curând, intitulată „Cel
mai mare arbitru român. In memori-
am Nicolae Rainea”.

O altă expoziție temporară, de
această dată de grafică, a concitadin-
ului nostru prof. Valentin Stoian,
organizată sub genericul Valori,
vernisată în urmă cu câteva zile, a
putut fi urmărită la sediul central al
muzeului.

Pentru aceași minunată
Noaptea Muzeelor, muzeografii
barladeni au pregatit și o Conferință
pe teme de astronomie, în cadrul
proiectului Pegas - Cotnari. Aceasta
s-a desfasurat la ora 20.00, în sala
3D, din cadrul instituției, cuprinzând
și un experiment legat de realizarea
unei comete în condiții de laborator.

De la 20.30, la Pavilionul
Expozițional "Marcel Guguianu", a
avut loc un concert extraordinar, din
cadrul proiectului național Flautul
fermecat - Clasic V.I.P. În recital,
publicul s-a delectat ascultand lucrări
de Bach, Beethoven, Haydn, F.
Devienne, Mozart, susținute de
flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și
pianistul Horia Mihail.

Începând cu ora 22.00, cei
interesați au avut posibilitatea de a
face observații astronomice  realizate
cu ajutorul telescoapelor pe care le
deține muzeul.

Programul de vizitare a
expozițiilor s-a incheiat la ora 1,00
noaptea. „A fost un adevarat regal.”
au declarat la unison, bârlădenii
participanți la eveniment.

Bârlad a devenit primul oraș al
rugbyului din România

O sursă importantă de
formare și creștere a jucătorilor,
Bârladul a devenit oficial „orașul
rugbyului”, fiind pentru prima datâ în
România când un oraș primește
această distincție în sport. 

Festivitatea oficială de
decernare a acestui titlu a avut loc
sâmbătă, 20 mai, la Bârlad fiind
prezenți Alin Petrache, presedintele

Federației Române de Rugby, Florin
Matei, secretarul general al
Federatiei și primarul municipiului
Bârlad, Dumitru Boroș. Cei trei au
dezvelit un panou montat la intrarea
în oraș, care indică faptul că

localitatea este una cu o mare tradiție
în sportul cu balonul oval, mărturie
stând și cei 60 de ani de când se
practică rugbyul aici.

BĂRBAT REȚINUT PENTRU
INFRACȚIUNI DE FURT

Un bărbat în vârstă de 32 de
ani, bănuit de comiterea mai multor
infracțiuni de furt, a fost reţinut de
către poliţişti. 

Polițiștii Biroului de
Investigații Criminale Vaslui l-au
reţinut pe bază de ordonanţă, pentru
24 de ore, pe C. Adrian, de 32 de ani,
din comuna Dragomirești. Acesta
este cercetat pentru comiterea mai
multor infracţiuni de furt,  fapte
comise într-o unitate medicală din
municipiul Vaslui. 

În seara de 16/17 mai a.c.,
un pacient internat în unitatea
medicală l-a observat pe C. Adrian,
care a intrat în salon și apoi a părăsit
imediat camera. Pacientul a observat
de asemenea că i-a fost sustras

telefonul mobil de pe o noptieră, fapt
pentru care a plecat după bărbat. L-a
oprit pe holul unității medicale și a
solicitat sprijinul agenților de pază,
iar ulterior a fost solicitată și
intervenția polițiștilor.

Urmare a demarării
cercetărilor, polițiștii au stabilit
faptul că, în seara respectivă,
bărbatul a sustras alte patru telefoane
mobile de la pacienți internați în
unitatea medicală respectivă. 

Telefoanele mobile au fost
găsite în vegetația din curtea unității
medicale și au fost restituite
victimelor.

Astăzi, C. Adrian a fost
prezentat la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Vaslui, cu propunerea de
dispunere a unei măsuri preventive.

URMĂRIT INTERNAȚIONAL,
DEPISTAT DE POLIȚIȘTII

VASLUIENI
Un bărbat căutat la nivel

internațional de autoritățile judiciare
din Italia pentru comiterea
infracțiunii de trafic de droguri a fost
depistat de polițiștii din Vaslui.
Pentru depistarea celui în cauză,
poliţiştii au beneficiat de date şi
informaţii suplimentare obţinute prin
intermediul Biroului SIRENE din
cadrul Centrului de Cooperare
Poliţienească Internaţională –
Inspectoratul General al Poliţiei
Române.

La data de 17 mai a.c.,
polițiștii de investigații criminale din
cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Vaslui au depistat pe raza
comunei Crețești un bărbat în vârstă
de 40 de ani, cetățean albanez,
urmărit internațional.

Pe numele său, autoritățile
judiciare din Italia au emis un mandat
european de arestare, bărbatul fiind
condamnat pentru infracțiunea de
trafic de droguri, faptă comisă pe te-
ritoriul acestui stat, în perioada 2000
- 2001.

Cel în cauză a fost reținut
pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a
fost prezentat la  Curtea de Apel Iași,
în vederea demarării procedurilor de
predare către autoritățile din Italia.

Pentru depistarea celui în
cauză, poliţiştii au beneficiat de date
şi informaţii suplimentare obţinute
prin intermediul Biroului SIRENE
din cadrul Centrului de Cooperare
Poliţienească Internaţională –
Inspectoratul General al Poliţiei
Române.

ȚIGĂRI DE CONTRABANDĂ
CONFISCATE DE POLIȚIȘTI
Polițiștii Inspectoratului de

Poliție al Județului Vaslui acționează
pentru combaterea contrabandei cu
ţigări și pentru identificarea şi
tragerea la răspundere a persoanelor
care desfășoară operaţiuni
comerciale cu încălcarea legislaţiei în
vigoare.

Polițiștii din cadrul Biroului
de Ordine Publică Vaslui au
desfășurat zilele trecute., o acțiune în
zona pieților agroalimentare din
municipiul Vaslui. Polițiștii au
depistat în flagrant, în Piața Traian
din municipiul Vaslui, un bărbat în
vârstă de 64 de ani, care oferea spre
vânzare țigarete netimbrate. În urma
controlului efectuat de polițiști,
asupra bărbatului au fost găsite 580

de țigarete.  
Bărbatul a fost condus la

sediul Poliției Municipiului Vaslui
pentru audieri, pe numele lui fiind
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de
contrabandă, faptă prevăzută de art.
270 alin.3 din Legea 86/2006 privind

Codul Vamal. Cele 580 de țigarete au
fost confiscate de polițiști.

Astfel de acţiuni vor
continua şi în perioada următoare,
poliţiştii acţionând atât în vederea
identificării celor cu preocupări
infracţionale pe linia introducerii în
ţară a ţigărilor de contrabandă cât şi a
celor care transportă, depozitează sau
comercializează astfel de produse. 
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Punctul cel mai înalt din județul Vaslui

este dealul de deasupra satului Dragomirești de
unde în serile senine se vede silueta
inconfundabilă a Ceahlăului. În locul actualei
mănăstiri (din vârf) s-a aflat, desigur, vestitul sis-
tem de semnalizare (cele trei focuri) a căpitanilor
de plai de pe timpul lui Ștefan...

Șoseaua șerpuită rău atât la urcare cât
și la coborâre lasă ferestre de peisaj uluitor de
frumoase deși dealurile propriu-zise sunt sărace.
Printre dealuri clipocește leneș pârâul Tutova
care uneori mânios din cale-afară inundă șesurile
și... casele. Primăria nouă, așezată la Șoseaua

Națională Vaslui-Bacău cu intersecție către
Puiești și Bârlad, clădirea aceasta noua,
impunătoare, se opune parcă, forțelor
distrugătoare ale apei , vânturilor, soarelui.
Șantierul deschis de curând urmărește să delimi-
teze perimetrul dar și dotarea tehnică a instituției:
reamenajarea acestuia încântă ochiul oricui vrea
să vadă.

În ziua de luni a documentării noastre
tot peisajul „se scufundă” în mirosul îmbătător

și optimist al florii de salcâm, numeroasele pâl-
curi înflorite fiind păzite de câteva mii de stupi ai
apicultorilor veniți din toată țara. Soare, vânt,
muncă.

L-am așteptat pe primarul Dănuț Iacob
să-și facă datoria de alergător pe la ușile C.J. și
ale celor cu speranțe de bani pentru calamități și
pentru viitor!

Amândoi flămânzi ne-am încumetat să
străbatem câteva sate dintre cele 11 ale comunei
cu 5000 de locuitori.

Ne-am prins în schimbul de informații
și planuri de viitor. Nu în visuri ci elemente pal-
pabile, în desfășurare.

Să scriu de la bun început: nu l-am
crezut cu suflet așa de mare pe primarul Dănuț
Iacob și nici cu o voință în acțiune ca în ziua de
luni 22.05.2017, când am văzut, fotografiat, fil-
mat la fața locului că se lucra simultan în 5 sate.

Ba am avut impresia că insistența mea
de a mă documenta îi cam încetinește  neas-

tâmpărarea  edilului! „Chiar vreau să fac ceva
pentru oamenii aceștia din locul în care ne-am
născut, nu pentru că am promis în campania
electorală ci pentru că așa simt în sufletul meu.
Trebuie!”

Lângă primărie se amenajează o
platformă impunătoare unde să se depoziteze și
averea viitoare a comunei. Stiva mare de 18
tuburi gofrate pentru poduri arată că se vor face
mari eforturi pentru drenarea și îmblânzirea
șuvoaielor de după ploi (care strică rău drumuri,
dealuri, tarlale, case). Uneltele procurate, mai
ales buldoescavatorul, sunt utilizate cel puțin 12
ore pe zi: „am avea treabă cu ele 24 din 24” zice
însoțitorul meu care mă informează prompt:
„Aici la Băbuța facem rețeaua de apă pentru
locuitori cu eforturi proprii”, noi vedem
șanțurile, primarul strigă la un căruțaș „vezi că
trebuie să terminăm mai repede” și apoi  mie
„canalul de lângă sat trebuie decolmatat,
nicicum nu putem prin eforturile noastre, dar
apă le trebuie oamenilor.”

Trecem prin Rădeni unde câțiva oameni
lucrează la Căminul Cultural și școală, dar ne
îndreptăm spre fosta comună Popești, prima lo-
calitate atestată documentar. Șosea îngustă,
pietruită, dar extrem de accidentată, greu și per-

iculos de parcurs cu microbuzul școlar. „Din
cauza acestor pericole șoferii nu riscă și după
cum vedeți cei vreo 18 elevi fac naveta pe jos la
Rădeni”. Oprește și-ncarcă vreo cinci dintre ei
pe bancheta din spate. Vedem cum aici se
lucrează la Căminul Cultural unde cinci persoane

de la 416 pun șapa și termină reabilitarea. Chiar
este necesar un asemenea locaș. Vedem „dinții

sărăciei”, adică dealul surpat și îngrămădit în
vale. Până și biserica este afectată, zidul crăpat,

dar se păstrează binișor cele două dovezi sculp-
tate cu caractere chirilice. Semne ale îmbătrânirii
populației, abandonului, lipsei tineretului.
Ajungem și la locuința unei gospodine singure.

Locuința este frumoasă și betonată dar dedesubt
sunt izvoare, izvoare care-i acoperă ograda și
mâlesc fântâna. Cine s-o ajute acum?

Împrejurul betonierei de la Cămin, ro-

botesc 5-6 oameni care se angajează să termine
în câteva zile. Alături e școala veche din paiantă

părăsită, cu iminenta prăbușire în caz de
cutremur. Ne atrage atenția W.C.-ul din curte,
construit acum câțiva ani cu ceva miliarde de lei
și... iarba verde necălcată de elevii care nu mai
sunt. 

„Multă lume plecată, dar copii mai
sunt!

-Chiar, cum stați cu natalitatea?
-În comună suntem pe plus. Avem și

populație rromă și pocăiți (mulți) deci e politi-

ca familiei!”
Primarul trage rapid de manete până în

satul Ciuperca. Ar mai fi vreo câteva case, e
lumină electrică, vreo 16 copii, vin repede vreo
6 săteni, doi copii. Nu mai au nici un fel de
școală în sat, navetează 4 - 6 km. Fotografiem

fosta școală de pe un tăpșan cu o formă
deosebită: parcă ar fi școala în care a învățat Ion
Creangă, o bojdeucă părăsită dar cu o vechime
de peste 100 de ani! CIUPERCA era sat de frunte
atunci, pe coama dealului, cu păduri, loturi agri-
cole, vite. Azi... e tare greu, nu sunt drumuri, nu

intră nici o mașină, până și tractorul unei familii
e stricat și neîntrebuințat, oamenii: „muncim,
dar... pentru ce?”

Dănuț Iacob e totuși optimist „sper să
reușim să facem un drum de pământ , să mai
vină tinerii pe acasă!”

Sunt impresionat de alunecarea de
pământ, de faptul că oamenii lucrează în dricul
zilei și la Popești și la Rădeni (ce școală nouă
și-au durat acum) și la Poiana Pietrii. „Aici și la
Doagele s-au construit multe case. E rai, se în-
torc dintre cei plecați, vedeți ce case frumoase și
multe!” Mă poartă pe un drum proaspăt tras cu
autogrederul și vine și viceprimarul cu bul-
doescavatorul și un tub de pus la intersecție ime-
diat.

Deci apa de pe coasta dealului spre
Dragomirești va fi dirijată.

„Facem cu mijloacele și oamenii
noștri, deci cel mai ieftin.

- Sunteți mulțumit cu ce faceți?
- Nu, încă nu, vom avea mereu de

făcut câte ceva, acum toate-s urgente, ca nu
prea s-a făcut nimic până acum... sperăm să
reușim cât mai repede, vedeți și dumneavoastră,
construim, facem, realizăm.

- E ceva alergătură...
- Acum două zile am fost la București

la doi secretari de stat. Sper să asfaltăm re-
pede drumul spre Doagele?! Mai ales.”

Mă invită la o cafea. Constat cu plăcere
că și doamna Mirela este o gospodină grozavă și
se înțeleg bine.

Sunt bucuros să constat că Dănuț Iacob
e foarte muncitor și priceput. Și foarte sufletist!

„- Stați că suntem la început...!” zice
primarul la 10 luni după alegeri

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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La Pungești:La Pungești:
Oameni cu inima ruptă din soare.

O discuție „fulger” cu profe-
soara de limba română Irina Vlase (12
ani în învățământ), învățător Ion
Patrici (38 ani vechime) și directoarea
Anișoara Răuță completează
informațiile noastre despre o școală
model: nr.1, Pungești.

„Forța noastră este echipa

valoroasă” precizează învățătorul
bârlădean stabilit în Vaslui. „Reușim
atâtea pentru că toți suntem
sufletiști” adaugă prof. Irina Vlase
care-mi întinde și textul unui grupaj
literar - muzical, pe care-l pregătesc
toți de Ziua Eroilor, adică joi, 25 mai.
„Este rodul bunei colaborări cu bib-
liotecara Georgeta Lazurcă” adaugă
ea.

Prof. Anișoara Răuță, o di-
rectoare cum rar se află, ne poartă prin
săli de clasă și de expoziții:

R: Sunteți un director
îndrăzneț și aveți rezultate cu care
foarte puțini pot să se laude. Aveți se-
crete în munca dumneavoastră de di-
rector?

D: Mai întâi țin să vă
mulțumesc pentru cuvintele fru-
moase pe care mi le-ați adresat și
pot să vă spun că-mi transmiteți o
imensă căldură sufletească și mult
curaj. Dumneavoastră mi-ați fost
profesor de limba și literatura
română în frumoșii ani de liceu. 

R: Așa va trebuit! 
D: Sunt onorată.
R: Domnișoară Anișoara

spuneți-mi, Pungești este un loc de
refugiu sufletesc pentru  un om de o
anumită complexitate ca
dumneavoastră?

D: Da pentru mine Co-
muna Pungești  este cu  adevărat un
loc de suflet. Din fericire aici m-am
născut, aici am învățat tainele
scrisului. De la terminarea facultății
soarta a decis că această comunitate
are nevoie de mine, de serviciile
mele, motiv pentru care am ales să
practic meseria de dascăl în locul
meu natal.

R: Câte școli aveți în comuna
Pungești?

D: În comuna Pungești am
6 structuri cărora le fac față așa
cum pot.

R: Aceste 6 structuri, cam

câți elevi au?
D: Cu tot cu preșcolari

avem în jur de 400 de copii. Un re-
gres. În anii anteriori am urcat până
la 520 - 530 de copii. Din păcate este
posibil ca în anii următori numărul
lor să scadă sub 400.

R: Aveți personalitate
juridică la școală?

D: Da, da! 
R: Deja înseamnă că sunteți

ordonatoare de credite. Sunteți un di-
rector rău, doamnă Anișoara?

D: Cred că sunt un director
exigent. Mă consider un om al școlii,
muncesc pentru școală și gândesc
deseori pentru colegii mei și pentru
copiii din comunitate.

R: Am văzut nr.1 al revistei
dumneavoastră. Mi-a plăcut și prin di-
versitate și prin informația pe care o
aveți. Dacă ar fi să mă uit la umerii
dumneavoastră, să văd galoane de
general, ce stele puneți acolo, în plan?

D: Rezultatele copiilor.
Pentru că am ceva ani în
învățământ și am ajuns la concluzia
că cea mai mare realizare a noastră,
a dascălilor, se vede în timp, în
rezultatele copiilor. Mă mândresc cu
rezultatele copiilor mei deoarece mă
întâlnesc cu foști elevi pe stradă pe
care nu-i mai recunosc și îmi spun:
eu sunt profesor, eu sunt inginer. Vă
dați seama ce bucurie imensă. Este
răsplata munci mele.

R: Da alergătoarea noastră de
mare valoare, Mirela Lavric, vă
recunoaște?

D: Da, mă recunoaște. Ea a
învățat la școala din satul natal,
Armășoaia, unde sunt și eu titulară.

R: Ambițios copil!
D: Da un copil foarte

ambițios. Nu  am fost eu
învățătoarea ei, în  schimb era un
copil care promitea încă din clasele

primare. Ne bucurăm, suntem mân-
dri cu ea.

R: Desigur, nu se poate altfel.
Dacă ar fi să vă rog să-mi spuneți două
- trei nume de copii care acum promit?

D: Da, avem în comună.
Îmi este greu să dau nume, cu

siguranță am să uit câțiva dintre ei,
motiv pentru care îi rog să mă ierte.
Am să fac un clasament cât se poate
de obiectiv, în funcție de ceea ce
spune catalogul și rezultatele
obținute de ei la concursurile
naționale. L-aș aminti pe cel mai
bun elev al școlii noastre, Stamate
Călin, un copil care este în clasa a
VI-a și care obține premii întâi încă

din clasa I. Și la concursuri la nivel
local, la nivel Județean și chiar la
nivel național. Îl mai avem pe Coșca
Mădălin, tot la casa a VI-a, avem și
o echipă de fotbal. Sunt toți amintiți
în revistă. Sunt destul de mulți
copii, au luat de nenumărate ori
locul I la concursuri județene.

R: Aveți sală de sport?
D: Din păcate nu avem sală

de sport, antrenamentul se
desfășoară în curtea școlii,
improvizăm.

R: Tot spațiul școlar este bine
organizat și pus la punct, din câte am
înțeles eu aveți centrale termice.

D: Ne gospodărim așa cum
putem, cu bani puțini. Eu am o
vorbă: „nu suntem o comunitate
bogată din punct de vedere mate-
rial, în schimb suntem o comunitate
bogată din punct de vedere spiri-
tual, din punct de vedere
emoțional”.

R: Vedeți vr-un fel de re-
zolvare?

D: Da, să fiu optimistă, da.
Plecând de la un caz concret, chiar
zilele acestea vom avea ca invitat în
școala noastră, la un proiect pe care
îl coordonez (ORIENTARE
CARIERĂ) un fiu al satului,

actualmente prof. univ. dr. în fizică,
Emil Grosu care este tot din satul
Armășoaia. Din câte știu eu nu a
avut în copilărie o viață prea fericită
din punct de vedere material, deci
se poate!

R: Să înțeleg că nu a uitat
originile, acest domn.

D: Mai este și prof. univer-
sitar dr. Costache Rusu, tot din satul
Armășoaia. Mai sunt și alții, îmi cer
scuze dacă nu i-am enumerat. Mai
este în satul Toporăști colonelul An-
drei Eșanu, mai sunt și alte valori,
Nicolae Viziteu, prof. Râpeanu i-am
uitat prenumele, a fost șef de
promoție al Liceului Mihail
Kogălniceanu Vaslui și prof. univ.
pentru Științe Juridice.

R: Monografia școlii, o
lucrați? 

D. Am început ceva la
monografia școlii. Avem această
revistă, m-am documentat cum am
putut și o să găsiți câteva rânduri
despre istoricul acestei școli. Ne-a
ajutat și fostul profesor de istorie
Scutaru cât și d-l prof. Ștefan. 

R: Cum stăm cu optimistul,
stimata noastră director Răuță
Anișoara?

D: Am fost și sunt o
persoană optimistă. Dacă nu aș fi
fost optimistă nu aș fi putut înfrunta

toate evenimentele care s-au abătut
asupra comunității noastre și
asupra școlii.

R: Vă doresc să transmiteți
optimismul pe care îl aveți, copiilor
aflați sub oblăduirea dumneavoastră. 

Directoarea ne arată
(filmăm) un foarte reușit portret emi-
nescian al unei prof. foarte talentate
Carmen Irina Cojocaru care realizează
și picturi pe sticlă. Le filmăm cu
plăcere pentru că în expoziție sunt și
compoziții  ale elevilor, printre care și
Marian Zamfirache clasa a VIII-a și
destule machete expresive în tonalități
artistice.

Sunt semne de aleasă pre-
ocupare.

R: Cum va fi programul de
Ziua Eroilor, stimată prof. Răuță?

D: Nu lung ci expresiv . Va
fi susținut la biserică. Ne exprimăm
gândurile tuturor de prețuire a jert-
felor  pentru omenire. Ei sunt
eroii,dar nu numai ai noștri.”

Joi 25 mai după ora 11.00, de
Înălțare, la  Pungești este o sărbătoare
de suflet...

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

Dragă 
prietene...

Dragul meu vechi și 
veritabil prieten,

Prof. dr. Dumitru V. Marin

Bucură-te și
odihnește-te după marele
succes înregistrat la
Omagiul Cărții și Culturii
Vasluiene, manifestare de
nivel național, fără prece-
dent.

A fost CULTURĂ,
INFORMARE ȘI DES-
TINDERE REGALĂ.

Prieteni și dușmani
deopotrivă, regretă că n-au
„gustat” acest magistral
succes, de ziua domniei
tale.

Dacă veneau și
„gustau” acest OMAGIU -
se îmbolnăveau (și
otrăveau) și ieșeau din
sală...

BRAVO prietene,
omoară-i, prin aceste
ample manifestări -  spec-
tacol măiestru de rang
NAȚIONAL.

Avram D. TUDOSIE
(Continuarea în

numărul următor)
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POST MORTEM...
Când va pleca din lume-ncet
Ea poate-şi aminteşte-n somn
C-a fost nevasta unui „domn”
Şi-amanta unui „domn”...poet.

Ioan GLIGOR STROPIȚA

MILĂ PREOȚEASCĂ
Popa nostru-i om și el,
Îl apucă-ndată mila
Când cu Safta-i singurel
O alină cu feștila.

Angela PISTOL

PREZICERE
Pe-o ghicitoare o ascult,
Spunând, umflându-se în pene:
Că omul ar trăi mai mult...
De n-ar muri așa devreme!

LOCURI DE MUNCĂ
Un elev se străduiește
Să învețe foarte bine,
Că serviciu-apoi, găsește
Undeva prin... țări străine.

DUPĂ SERVICIU
Soții se întorc în grabă,
Fiecare cum apucă:
Ea cu dor imens de treabă,
El cu dor nestins de ducă.

Vasile UNGURAȘU

RĂSPUNS IDIOT AL UNUI
FITOLOG
Întrebându-l, oameni buni,
Cum scot pirul din căpșuni,
Mi-a răspuns, cam în sictir:
Scoți căpșunile din pir!

REACȚIE LA UN REPROȘ
Soția, azi mi-a reproșat
Că am amante peste tot;
I-am spus că sunt dezordonat
Și ordine să fac... nu pot!

CONSILIUL LOCAL
Conclav ce pare insolit
Și spun aceasta c-un temei:
Deși noi știm că nu se-nghit,
Tot se mănâncă între ei!

Dumitru IVAS

ALEGERI GENERALE 
FRAUDATE
În tot procesul de votare,
Bazat pe furturi și minciună,
Guvernu-a dovedit sfidare,
Dar azi, dreptatea se răzbună.

Elena MÂNDRU

REACŢII ADVERSE
Eu am ucis speranţe-i dovedit,
Şi am iubit, credeţi-mă-ntr-un hal,
Că de-am să merg, acum, la 
spovedit,
Îl bag pe popa, sigur, în spital.

CONFESIUNE 
Mi-am făcut la toate parte:
Bani, iubire, ah, ce trai!
Şi-ar fi culmea, după moarte,
Să mă ducă sfinţii-n Rai!

OLTEANUL – SPERANŢĂ
PESTE ANOTIMPURI
Munceşte vara, ca un rob
Şi toamna strânge bob cu bob,
Da’ iarna, e boem, fireşte,
La gura sobei…zăibăreşte!

Any DRĂGOIANU

De când m-am ivit, ea mi-a sărutat călcâiul și m-a îmbrățișat cu toată
vlaga, dar repede a-nceput să mă plimbe pe țărmul ei însorit. Valuri calde
și reci îmi bântuiau trupul din ce în ce mai mult.
Eram o apă limpede de izvor crud în căușul palmelor ei.
Mă ridica-n brațe și-mi arăta orizontul. Vedeam o linie cu multe frânturi,
cu urcușuri și coborâșuri.
Îmi ridica barba. Uităte-n sus! Privirea sus, înainte, lasă văile! O să ai
timp și de ele, îmi spunea!
Am început să dau cu capul de nori. Ba, chiar îi scuturam.
Înaintam agale-n țipătul lumii, ea mă ajuta să curg drept. Treptat, treptat,
am început urcușul, dar tăcerea din mine începea să urle. Ea-i punea
mâna la gură.
Taci!
Tu, dă-i drumul, îmi spunea! Mișcă! Statul pe loc dăunează, devine peri-
col! Hai, mergi! Mergi!
Treptat, treptat, am început să curg. Ușor și lin de multe ori, volburatic nu
de puține ori.
Preascumpa mea mă sorbea din ochi. Cădeam, mă ridica și-mi punea
norii la uscat.
Tăcerea singurătății a-nceput din nou să strige la mine. Strigă și-acum!
Ea, nimic. Sus  și înainte!
Mă-mpingea spre orizont. Sus, sus, hai acolo îmi șoptea divin!
Mă apropii de orizont. Este-n flăcări.
Ea și umbra mă-mping înainte.
Of, viață! Ține-te de mine!

Puiu RĂDUCAN
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La felul cum arăt, zici că-s
prințesă
Deși voal nu am și nu port trenă,
Dar vă asigur că nu sunt
„balenă”
Chiar de mănânc pe zi câte-o
„negresă”.

Nu mi-a crescut vreo coadă de
sirenă,
La ochi n-am pungi și nici nu
pun compresă
Și văd priviri hulpave spre-a
mea fesă
Când urc agale treptele pe scenă.

Acelora ce îmi trimit bezele,
Pe loc eu le-aș turti la toți
boticul,
Având cu mine și probleme grele

De vor afla uimiți tot șiretlicul:
Privită de-un șeic bogat drept
zână,
Deja, pe-averea lui, eu sunt
stăpână!

Elena MÂNDRU

SONET ARAB

umor
- Acuzat, ești condamnat la 45 de ani închisoare!
- Dar domnule judecător, nu cred ca mai trăiesc atât!
- Fă și tu cât poți!

☺
Eu cred că DNA și DIICOT exagerează!Am văzut la televizor

că și "Vremea va fi închisă!

☺
Cercetătorii britanici au demonstrat că dacă îți e frică de

păianjeni, cresc șansele să vezi cât mai mulți în dormitorul tău. Și când
te gândești că mie mi-e tare frică de blondele cu sâni mari...

☺
În ziua de azi copiii se nasc mai inteligenţi, pentru că în cele

nouă luni mamele lor încă mai merg la scoală.

☺
Doctorul:
- Nu-mi place deloc cum arătaţi.
Pacienta:
- Ei, doctore, nici dumneata nu eşti vreo frumuseţe.

☺
La 50 de ani de la căsătorie:
– Nevastă, dacă mă superi, îti spun adevărul.
– Spune, Dorele!
– Să stii că acum 50 de ani, când te-am cunoscut, eu am fluierat

de fapt după un taxi.

DE  ZIUA  TA
De ziua ta, rari trandafiri 
Prea roşii la culoare, 
Simbolul marilor iubiri 
Ţi-i dau c-o sărutare. 

Noroc să-ţi poarte-n  astă zi 
Şi-n cele viitoare, 
Ca împreună cât vom fi 
Un Rai să ne-nconjoare. 

Să nu avem dificultăţi 
Din nor să facem soare 
Şi din ruine, mari cetăţi, 
Cu bravi paji la intrare.

Să facem bun din tot ce-i rău, 
Covor de flori din fronturi 
Şi tot ce-i trist ajungă-n hău, 
Spre alte orizonturi. 

Cum azi nu ai tot ce-ţi doreşti 
Din visurile toate 
Vreau Universul să-l primeşti 
Să faci din el palate. 

În ele chiriaş să fiu 
Chiar fără de înscrisuri, 
Că niciodată nu-i târziu 
Să-mi pun speranţe-n visuri.

Vasile LARCO

NAŞ ŞI FIN
Am botezat şi am acum un fin.
E un băiat deştept,frumos şi fin.
În vizite la dânsul dacă vin,
I-aduc licoarea preferată: vin!

CURSA ATELAJELOR
Se-ntrec, pe-un drum de ţară,două
care.
Să piardă cursa nu-i dispus nici
unu'.
Secretul e că-nvinge-acela-n care
Pilotul este de formula unu.

Mihai STANCU
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Mara Paraschiv, poeta  cu sufletul mereu tânăr
Joi, 4 mai 2017 ora 17, la

sediul USR Filiala Bacău, rolul de
gazdă perfectă l-a deţinut scriitoarea
Mara Paraschiv, care şi-a lansat
volumul  “În luntrea nopții”, editura
ArtBook, 2017, un volum de haiku,
tanka, tangera şi haibun.

Doamna Mara, o  prezenţă
extrem de elegantă, vivace şi
pozitivă,  din dragoste şi respect
pentru colegi şi iubitorii de literatură
prezenţi în număr destul mare  la
eveniment. Ai spune că lumea în care
trăieşte doamna Mara Paraschiv este
ca o carte de poezii pentru copii, o
lume de poveste,  plină de  veselie, de
frumos şi complet lipsită de griji.

Nu ştiu dacă faptul că Mara
Paraschiv s-a remarcat iniţial prin
literatura pentru copii şi-a pus cumva
amprenta asupra vieţii scriitoarei sau
a dat o notă generală trairilor, cert
este că pe chipul doamnei Mara
Paraschiv nu se văd problemele de
sănătate avute până de curând (care
au cauzat inclusiv amânarea editării
şi lansării acestui volum),  nu se văd
marile pierderi  pe care le-a avut
(băiatul şi soţul plecaţi la cele veşnice
mult prea devreme şi de prea mult
timp),  nu se vede lipsa Violetei
plecată pe meleaguri îndepărtate. Ai
spune că lumea doamnei Mara
Paraschiv este ca o carte de poveşti, o
lume în care binele învinge
întotdeauna.

Revenim la seara lansării…
în faţa invitaţilor s-au plasat discret
Calistrat Costin (preşedintele USR
Filiala Bacău) şi scriitoarele Tincuţa
Horonceanu Bernevic şi Cristina
Ştefan, cei care au avut de vorbit
despre autoare şi volumul lansat.

Prima a vorbit Tincuța
Horonceanu Bernevic,  despre
structura cărții, exemple stilistice şi
avut şi consideraţii critice bine
punctate.  “În luntrea nopţii"  este o
carte elegantă scoasă la editura
AttBook. Este cartea în care poeta
Mara Praschiv îşi dăruieşte
observaţia fină, tăcera interioară,
matură decelare a emoţiei bine
camuflate de tehnică, lumina  care o
înconjoară, universul cotidian care dă
formă şi sens vieţii. E o formă de
protest împotriva efemerităţii firii
umane? Sau mai degrabă o acceptare
a firescului ca bază a vieţii. Sunt mici
bijuterii aceste haiku-uri, sunt clipe
din viaţa poetei pe care le împarte
generoasă, cu noi.”

A urmat scriitoarea Cristina
Ştefan care, în afara cuvintelor de

apreciere, a susţinut-o practic pe
autoare la editarea acestui volum, din
prezentarea căreia spicuim:  “O
apariție lirică, la Editura ArtBook,
2017, a Marei Paraschiv are un titlu
nocturn, amintindu-ne de trecerea
mitologică a Styxului, În luntrea
nopții.Un parcurs de înțelepciune,
într-o exprimare niponă fiind, un
recurs la pasiunea autoarei pentru
acest gen literar care în ultima vreme
a câștigat teren editorial și în
România…..(,…)Volumul Marei
Paraschiv, În luntrea nopții, elegant
scris, bilingv, cu traduceri în engleză,
este dublu relevant artei nipone dar și

poeticii românești adaptată rigorilor
acestui gen, sunt exerciții de blândețe
și de frumusețe a exprimării și a
înțelepciunii. Estetica acestor
minipoeme constă în acordul delicat
dintre simplitatea expresiei și com-
plexitatea sensurilor emanate, o
caracteristică unitară a liricii autoarei.
Un volum de bun gust, care sperăm
să-și încânte cititorii."

Au mai avut aprecieri
despre  cartea lansată, Cecilia
Moldovan, Calistrat Costin şi Sever
Bodron.

Rezumând tot ce am aflat,
am văzut şi s-a afirmat, putem spune
că într-adevăr, volumul “În luntrea
nopţii” este o carte elegantă, în ediţie
bilingvă (engleză), structurată pe 4
capitole: haiku, tanka, tanrega si
hainunuri, înfrumuseţată de câteva
foto-haiku-uri (fotografii şi montaje)
realizate de către binecunoscutul
haijin, Virgina Popescu.
Iată  şi două dintre haiku-urile care
mi-au atras atenţia:

„Soarele asfinţind
după culmea dealului-

feciori hăulind”
sau 

„Noapte cu stele-
în ciutura fântânii
zbor de licurici”.
Prefaţa este scrisă de Laura

Văceanu, Preşedinta Societăţii de
Haiku din Constanţa: „Autoarea este
şi o talentată poetă, cunoscătoare a
esteticii poetice nipone, a normelor
de scriere haiku, tanka, tanrenga şi
haibun. De aceea poemele sale haiku,
tanka, tanrenga şi textile sale de
haibun sunt demne de luat în seamă
de oice critic literar al momentului.
Tot Laura Văceanu mai scria în
prefaţă, despre peomele tanrenga
scrise de autoare în tandem cu dr.
Dumitru Radu, cel care a adus practic
acest „curent” de sorginte niponă în
urbea bacoviană: „Aceste poeme tan-
renga pot constitui un model pentru
citittorii şi scriitorii interesaţi de
lirica japoneză”.

Dăm şi noi un exemplu în
acest sens:

„Pacea amiezii-
Din senin vântul
Izbeşte o poartă
(Dumitru Radu)
caisul îşi descarcă
agoniseala verii
(Mara Paraschiv)
Pe mine m-a impresionat

motto-ul ales de scriitoare: 
„Să mori precum ciocârliile
Însetate de miraj
Sau ca prepeliţa trecând

mare
Dar să nu trăieşti din tân-

guieli
Ca un sticlete orbit”
(autor Giuseppe Ungaretti), 

care consider că i se potriveşte
perfect firii ei luptătoare şi pozitive,
energice chiar.

După ani de viaţă şi
experienţe, ne-a întâmpinat cu
zâmbetul pe buze, mereu dispusă să
discute, să asculte, să deprindă;
uneori am  impresia că doamna Mara
nu oboseşte niciodată.

Pentru mine dar şi pentru
toţi ceilalţi prezenţi, nu a fost doar o
lansare de carte ci chiar o lecţie de
viaţă. Căci nu e aşa, trebuie să
acceptăm şi să realizăm că fiecare
etapă a vietii are farmecul său,
sufletul este cel ce nu trebuie să se
schimbe vreodată, să rămână mereu
tănăr,  aşa, ca Mara Paraschiv.

Mihaela BĂBUȘANU

Vinul şi sonetele lui Constantin
Profir au ajuns la 
"Muzeul Unirii"!

Într-o zi de sâmbătă, 20 mai
2017, cu o zi înainte de marea
sărbătoare a românilor şi nu numai,
Sf. Constantin şi Elena, un domn...
Costică zis şi Profir a ajuns cu trupa
sa de amici la Muzeul Unirii din Iaşi,
de pe străvechea stradă Lăpuşneanu,
la o lansare de carte! Şi nu a fost
orice fel de lansare de carte, ci s-a
lansat pe "orbita" venită de pe pod-
goriile din Dealul Copoului volumul
de sonete "Râu de scântei", autorul
lui fiind chiar impricinatul, adică nea
Costică zis şi Profir, un binecunoscut
epigramist din cadrul Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi, dar şi un
viticultor de clasă!

Într-un eveniment moderat
de doamna Rodica Rodean,
preşedinta Asociaţiei "Universul
Prieteniei", domnia sa fiind şi un
fotoreporter mereu fără astâmpăr, în
prezidiul manifestării au luat loc nu...
"primi secretari" ca pe vremuri, ci
oameni de bine şi cu mult har, pre-
cum poetul Emilian Marcu, scriitorul
Mihai Batog-Bujeniţă (directorul
ALPI) şi să nu-l uităm nici pe nea
Costică zis şi Profir, devenit pentru
câteva ceasuri "NUMBER ONE" în
casa domnitorului Alexandru Ioan
Cuza.

În luările la cuvânt, toate
fiind numai de bine că a lipsit acel
"Ghiţă Contra" zis şi Creţu, am con-
semnat:

- Emilian Marcu (cel care a
scris prefaţa volumului): „Vă
îmbrăţişez cu privirea şi sufletul,
mulţumesc că aţi venit alături de noi
la lansarea unei cărţi de poezie a
unui om deosebit, Constantin Profir
(NR - adică Nea Costică zis şi
Profir). Rar mi-a fost dat să cunosc
un om ca domnul Constantin Profir,
deoarece de la el ai mereu ce învăţa.
Dl. Profir este un om cu un suflet
nobil şi cu un compartament
deosebit. Constantin Profir are o
familie mult mai mare, de câteva mil-
ioane, deoarece în fiecare primăvară
dă viaţă butaşilor de vie. Via poate să
trăiască şi 100 ani, deci dl.
Constantin Profir este aproape
veşnic. Mâinile domniei sale
mângâie butaşii de vie în toate
anotimpurile. El trebuie să fie zi şi
noapte alături de copiii lui, să-şi
ocrotească copiii de vreme rea. Dar
în această trudă imensă reuşeşte să-
şi adune gândurile şi să le pună în
cărţi. Este la a şasea carte. Aici, în
ultima are 33 de sonete. 33 este de
fapt un 8 tăiat în două, iar 8 este
coloana infinitului”.

- Mihai Batog Bujeniţă
(care a întocmit postfaţa volumului):
„Îi mulţumesc lui Constantin Profir
care este la temelia acestui eveni-
ment. Constantin Profir nu este un
poet aşa cum ne imaginăm noi,
dându-i astfel satisfacţie şi doamnei
Profir, deoarece în poezia lui
Constantin Profir nu găsim
posibilităţile de iubire a femeii, cu
unele părţi ale corpului ei şi dacă îl
cităm pe Emil Brumaru cu mai multe

părţi ale corpului. Dânsul trăieşte
senzorial şi ideatic un univers născut
cu mult înaintea noastră. Îmbrăcând
în poezie această armonie, versurile
vin către noi prin cuvintele lui
Constantin Profir. Are forma cea mai
inspirată de a spune ceea ce simte.
Cuvintele nu reuşesc să dea totul, dar
aşezate într-un fel, el dă sonetului o
rezonanţă de tip imn”.

În continuare, au citit epi-
grame dedicate autorului colegii de
breaslă Sorin Cotlarciuc, Doina
Toma (care a rostit şi un catren oferit
de Gheorghe Bălăceanu), Dumitru
Ivas, Mihai Batog-Bujeniţă,
Constantin Mănuţă, Vasile Diacon,

Petronela Alexa, Sofia Doina
Gavrilă, Ion Oprică.
Actorul Emil Gnatenco a

oferit publicului un recitat
poetic de clasă, din sonetele
lui Constantin Profir,
epigramele lui Păstorel
Teodoreanu şi poezia lui
Marin Sorescu. 
Au rostit cuvinte elogioase

despre "nea Costică zis şi
Profir" colegii de breaslă Viorel
Ralea şi Ioan Bădărău , ultimul dând
un adevărat recital actoricesc! Iar
basarabencele Nina Gonţa şi Elena
Mihalachi au "tras cu urechea", dar şi
cu aparatele foto din dotare!

În final, Constantin Profir a
menţionat: „Am tras la vâsle foarte
mult în facultate, pentru a rămâne
asistent universitar sau să lucrez în
cercetare, dar când am absolvit eu nu
au fost posturi decât în producţie! M-
am suit atunci în barca producţiei şi
am învăţat că meseria mea se face cu
sacrificii şi sub sabia cerului. Vinul
este o licoare dumnezeiască şi el
însufleţeşte multe suflete. Mulţumesc
lui Emilian Marcu pentru prefaţă,
comandorului Mihai Batog-Bujeniţă
pentru postfaţă şi dumneavoastră
pentru prezenţă! Poezia este un lucru
dificil şi frumos, iar eu doresc să mă
delectez cu vinul poeziei. Citesc
Convorbiri literare şi România
literară, dar eu fac un lucru minor,
pe puterile mele. Nu poţi deveni mai
mare poet decât har ai. Am făcut
poezie pentru menţinerea capacităţii
mele spirituale. Cât timp acest
pământ al nostru va zbura prin
spaţiu şi vinul va fi lângă om.
Mulţumesc vouă şi familiei pentru
susţinere!”.

Vă mai informăm că ziarul
„Vocea Ta”, sosit chiar sâmbătă de la
Nürnberg (Germania) a fost apreciat
de cei prezenţi la evenimentul de la
Muzeul Unirii, printre ei fiind şi
membrii Asociaţiei Literare Păstorel
Iaşi, în frunte cu directorul Mihai
Batog-Bujeniţă.

În final, autorul a oferit
autografe personalizate pe cartea sa,
"Râu de scântei", iar în grădina
muzeului, în aer liber, discuţiile au
continuat la un pahar de vorbă,
"materia primă" fiind oferită din pro-
priile crame din Copou, de nea
Costică zis şi Profir, care toată lumea
l-a felicitat şi "tras de urechi" cu
ocazia Sf. Constantin şi Elena, de a
doua zi.

La mulţi ani şi buni pri-
etenului Constantin Profir, un om de
o rară nobleţe sufletească şi un demn
"străjer" în Cetatea Vinului de cali-
tate!

Dan TEODORESCU
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Eveniment editorial la BârladEveniment editorial la Bârlad
Joi, 18 mai, în cadrul

Zilelor Culturale ale Bârladului,
comisarul-șef Vasile Chelaru și-a
lansat cu succes cartea „Jocul de-a
viața". În fața publicului numeros,
volumul, care a fost adus în dar
pentru cititori, a fost prezentat de
prof. Gruia Novac, comisar Marinel
Gîlcā și scriitorul Petruș Andrei.
Salutară prezența edililor bârlădeni
în sală!

„Jocul de-a viața" - manu-
alul dragostei pentru frumosul din
om

Sunt momente în care viața
se joacă, ne așterne la picioare  stânci
sau flori, ne pune coroana regală sau
coroana de spini. Uneori urcăm munți
alteori coborâm în cascade în jocul de-
a viața dar atunci când rămâne în urmă
o carte, suntem învingători!

Am primit în dar cartea
„Jocul de-a viața" (Ed Sfera, 2017)
semnată de un autor învingător -
Vasile Chelaru, despre care aflu, cu
bucurie, din Postfața semnată de prof
Gruia Novac, că și-a descoperit deja
drumul în literatură și nu are trebuință

de busolă.
Fascinată de ușurința cu care

scrie, descopăr povestea jocului vieții,
cutremurător, dureros până la lumină,
lumina de lângă, din interior și de din-
colo de noi.

Aflu de la prieteni că
povestea nuvelei este reală. Povestea
Mălinei... revelația bucuriei cu miros
de citostatice, povestea sufletului care,
în chinuri groaznice se desparte de
trup, scrisă de un autor aflat el însuși
pe culmea jocului de-a viața, pare
scrisă cu lacrimi din călimara sufletu-
lui.

Sub emoția primei răsfoiri,
rândurile mele sunt un îndemn la
lectură. Cartea va fi. sunt convinsă, un

adevărat eveniment editorial! Mā
trimite cu gândul înapoi, în timp, în
vremurile în care aveam vârsta eroilor
tineri din carte și bântuiam librăriile
sibiene în căutarea volumului "Iarna
când au murit cangurii" de Sorin
Holban (1984). Să sperăm că și tinerii
de azi vor redescoperi gustul lecturii!

Atipic pentru scriitorul care
provine din mediul uniformei albastre
- Vasile Chelaru și-a încheiat recent

cariera de comandant de poliție -
"Jocul de-a viața" este un volum cu
final anunțat și se înscrie în eșicherul
romanului contemporan modern sub
aripa N. Breban.

Autorul pune pe tapet într-o
poveste lineară, un destin tragic al

unei liceene, bine marcat în timp și în
spațiu, descris de la apariția bolii până
la inevitabila moarte care închide
cortina.

Autorul creează în jurul
eroinei personaje puternice de un re-
alism covârșitor. Magician iscusit al
cuvintelor, jonglează cu stări
emoționale profunde. Cititorule, vei
avea puternica impresie că în pauza de
lectură vei întâlni o mamă într-o gară
cărându-și fata în spinare, sub ploaia
de lacrimi din ochii ei sau într-o stație
de autobuz va pluti o adiere de caldă
îmbrățișare a tinerilor îndrăgostiți. Ori
vezi un tată iresponsabil în drum spre
crâșmă! Scriitorul mânuiește perfect
limbajul fiecărei categorii, stăpânind

termeni medicali de specialitate sau
metoda de comunicare a generației
facebook. Întrevăd în spatele sudorii
cu care își așterne cuvintele pe fila
albă, o muncă de Sisif depusă în docu-
mentare.

"Jocul de-a viața"... 
" Un joc secund, mai pur",

spunea poetul Ion Barbu. O carte ca
un rug aprins, în care, într-o
simbolistică plină de culoare și forță
ca o bătaie îngerească de aripă peste
asfințit, eroina în toată splendoarea ei
juvenilă este un "rug aprins pe un cub
de gheață"...

O carte cu trepte despre care
habar nu avem unde duc sau când urcă
și când coboară...

O carte în care jocul de-a
viața se joacă pe un singur zar, cu doi
pioni: moartea și iubirea. Cine pierde?
Cine câștigã? Moartea vine, își ia tri-
butul și pleacã... Rămâne iubirea și
renaște ca pasărea Phoenix.

O carte magică... Nu o veți
citi de pe filele albe de hârtie ci de pe
cer pentru că e scrisă cu sânge pe nori
și după fiecare cuvânt veți ridica
privirea spre Dumnezeu... îl veți zări
mânuind frâiele destinelor.

O carte cu final anunțat dar
care nu ai vrea să se sfârșească

niciodatā... Ba chiar pe măsură ce se
apropie de final, ai vrea să se trans-
forme în cartea de nisip infinită
imaginată de Borges...

Toatā admirația mea pentru
felul în care autorul își structurează
volumul.

Textul autografului de pe
exemplarul meu este sugestiv: „Poetei
Gabriela Ana Balan, cu sincerã
prețuire pentru talentul și priceperea
de a construi versuri care m-au pur-
tat prin labirintul miraculos al
dragostei, sensibilitãții și admirației"

O carte în care învinge iu-
birea din interior, pentru oameni!

„Să consolidăm atunci în
memoria celor care ne-au cunoscut și
iubit, ce este curat și frumos în noi",
ne îndeamnă autorul după ce
mărturisește că a scris cartea "animat
de dragostea pentru oameni și
calitățile lor".

Iar voi, dragi prieteni, nu mai
stați pe gânduri și căutați de citiți
cartea pentru că merită! Sunt convinsă
că va ajunge pe treptele de sus!

Mulțumesc cu prețuire și îi
urez mult succes autorului, Vasile
Chelaru, un om special. Sincere
felicitări!

Gabriela Ana BALAN

Tinerii și „Opoziția” Tinerii și „Opoziția” 
la românila români

Poate mai puțin apăsat sau
mai mult (în alte state din Estul refor-
mator), opoziția a găsit, se pare, căi
libere și aproape definitorii în media,
de după aderarea la Uniunea
Europeană, pentru a-și limpezi unele
principii, combătându-le ori
aprobându-le, prin  exemple, ceea ce
putea, sau, mai rău, poate să fie astăzi
în: economie, în viața socială, cultură
etc. Pe noi ne-au ajutat să înțelegem
fenomenul respectiv, cu toată grati-
tudinea, unele emisiuni, în urma
observării fenomenului și din alte țări:
Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia etc.

Dar dacă, în istoria filo-
zofiei, binele sau răul au pornit de la
individ spre social, atunci exemplul
invers propus de experiența
europeană, la un moment dat, pare să
se înfunde în acel punct în care
democrația trebuie să-și asume diferit
lucrurile, începând cu noțiunile de
limbă, tradiții și, mai apoi, cu valo-
rizarea exemplului personal, specific
fiecărei nații, într-o comunitate.
N-ar fi greu, dacă cei din opoziție ar
avea o reacție rapidă; în situația
actuală, reprezentanții Partidului
Liberal ar fi fost cei cu o poziție
benefică pentru a se pronunța. După
expunerea acelui  grup de tineri libe-
rali, deputați și senatori, participanți
la o emisiune a postului REALI-
TATEA TV (emisiunea “Jocuri de
putere” - mediatizată de tânărul
Bogdan Rareș), ne așteptam ca
deputații social-democrați de la pute-
re să vină cu exemple tot atât de
convingătoare, oferindu-ne o conti-
nuare de viziuni sau să aibă măcar cu-
rajul moral de a le combate.

În fond, ce au discutat în
emisiunea respectivă acei tineri și de
ce s-a lăsat atât de mult cu reacțiile
tocmai din partea celor care aveau in-
teres să arate ca ei sunt o conducere
credibilă sau poate numai
conjucturală?! Tinerii liberali și-au
arătat dezamăgirea nu numai în ceea
ce privește munca în sectoare, cu
problemele lor concrete sau mai gene-
rale, de exemplu miile de studii de
fezabilitate plătite și care stau teancuri
în prezent, nerezolvate, dar și în
privința proiectelor sociale, prețului în
economia privată, problemelor
angajaților și angajatorilor. Alții libe-
rali au fost nemulțumiți de formalis-

mul și lipsa de conținut în acțiuni ori
de condițiile lor de lucru în Parlament
(Senat și Camera Deputaților). Tot în
cadrul aceleeași emisiuni televizate, ei
au trecut de la trăsăturile mai generale
ale politicii actuale românești la con-
fruntarea cu birocrația, cu lentoarea
procesului legislativ și cu lipsa de ca-
racter a unor politicieni în relațiile
inter-personale, după care au vorbit și
despre vise și realitate.

Însă, tinerii liberali mai
susțineau încurajator că la unii ar exis-
ta un limbaj comun în ceea ce privește
felul de comportament față de
interpelările din Parlament, de munca
lor în sectoare, de numărul de proiecte
și de faptul că ar putea combate acel
hățiș legislativ, deoarece  - în cadrul
acestei a IV-a Revoluții industriale -
65% dintre tineri vor lucra, în viitor,
în această industrie. Ei nu sunt îm-
potriva unor relații transpartinice. Ei
arătau că și în platourile de televiziuni
și în stradă se asistă acum la un teatru
al absurdului (tinerii respectivi
aduceau exemple din Iași, Cluj,
Timișoara etc.).

Evident că toate aceste pro-
bleme semnalate mai sus pot fi
soluționate și ele depind de
cunoașterea fenomenului și de
educația oamenilor (mai ales atunci
când e vorba de caracterul personal,
de educația din școală și de
cunoașterea fenomenului din alte țări
ale UE).

Tinerii care discutau, evident
că se exprimau conștienți de faptul că
aveau și ei copii, familii și priveau lu-
crurile dinspre societatea publică,
aceasta reprezentând pentru ei o oază
de speranță. Iar reacția celor care
reprezintă azi concepția puterii a în-
târziat nepermis de mult, mai ales
atunci când toată lumea e
nemulțumită de ritmul rezolvărilor.
Ne gândim, mai ales, la reacția față de
concluziile la care se ajunsese în final.
Printre ele, a existat una cu caracter
absolut esențial: anume aceea că idei,
păreri și opinii, în general, sunt, dar că
ele trebuiesc adoptate și puse în
practică cu mijloace onorabile și cât
mai  rapide. Din acest punct de vedere
și nu numai, sperăm ca opoziția să nu
intre și ea în vacanță!

Prof. PETRUȚA CHIRIAC

Cu obraji vopsiţi de lună
Şi cu sânii plini de flori
Vinul stoarce dulci fiori
Pe a tinereţii strună.

Prin ai vieţii noastre nori
El ne-aduce zâna bună
Cu obraji vopsiţi de lună
Şi cu sânii plini de flori.

Rama vieţii, în cunună,
Se încarcă-n prag de zori
Toate clipele-s viori
Ce-şi încearcă a lor strună

Pe obraji vopsiţi de lună.
Constantin PROFIR

RONDELUL VINULUI 
FETEASCĂ REGALĂ



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 sta-

dionului. 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.  Relații 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 - NEGOCIABIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de
funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231
380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361
236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235
361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi;
Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren 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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Librăria 
CASA CĂRŢII

Meridianul, joi, 25 mai 2017

Vând soia tratată şi orzoaică
Tel. 0744.528441

Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
e-mail: 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

99 locuri de muncă disponibile la 24.05.2017

- S.C.  SPEED SRL: 8 muncitori necalificați în
agricultură;

S.C. ENACHE MORARIT SRL: 1 mecanic utilaj, 4
ambalatori manual, 4 brutari

S.C. CARIOT-COM SRL:  1 ospatar (chelner);
S.C.  ALVALIV SRL:  2 sortatori produse;
SC INCITY MEDIA PROMOTER SRL: 10 amba-

latori manual;
S.C.  KAR HUNTER SRL:  1 muncitor necalificat

în industria confecțiilor;
S.C. MARCAM - CONSTRUCT SRL: 7 muncitori

necalificați la demolarea clădirilor căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet;

S.C.  EUROCLEAN SRL: 1 instalator încalzire
centrală și gaze, 1 tehnician frigotehnist;

S.C.  ROMOLD SRL; 2 agenți de securitate;
S.C.  TRANMEXTIM SRL: 1 instalator încălzire

centrală și gaze, 1 muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de construcții; 

S.C. ADISAMCOR SRL: 1 dulgher (exclusiv
restaurator), 1 electrician de întreținere în construcții, 1
fierar betonist;

SC ALDELIA SRL: 1 confecționer articole din piele
si înlocuitori ;

SC COSPRIM SRL: 3 operatori la fabricarea pro-
duselor congelate de patiserie și panificație;

SC NICOMON SRL: 4 muncitori necalificați în
industria confecțiilor;

SC BILCONT SERV SRL: 1 șofer de autoturisme și
camionete;

SC CLUB CAFE NOIR SRL: 1 bucătar;
SC CARISAB SRL:  3 electricieni de întreținere în

construcții 
SC ECO- PROIECT SRL: 1 vânzător;
II IDRICEANU CORINA GEANINA: 1 vânzător
SC MARCO LAND SRL: 1 barman
SC PRESTAREA LUX SCM HUSI: 1 coafor;
SC PRODNEL SRL: 1 lăcătuș mecanic;
SC RIZOTEX SRL: 5 confecționeri-asamblor arti-

cole din textile;
SC REIADA SHOES SRL:  9 confecționeri articole

din piele si înlocuitori; 10 muncitori necalificați în
industria confecțiilor;

SC SPIDER FLUX SRL; 2 barmani; 2 ospatari
(chelneri); 3 spalatori vehicule;

SC TANARCRIS SHOES SRL; 2 cizmari
confecționeri încălțăminte după comandă, 1 muncitor
necalificat în industria confecțiilor.

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

ÎNCHIRIEM HALĂ INDUSTRIALĂ
DE 206 MP cu utilităţi;

Strada Gh. Doja, nr. 5 (lângă R.A.R.)
Relaţii la telefon 0744/231380

Angajez lucrator fermă legu-
micolă cu experienţă în domeniu. 
Se asigură cazare în apartament.

Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Domn singur, 43 de ani,
din județul Vaslui, doresc să
cunosc o doamnă serioasă, de la
țară, cu vârsta cuprinsă între 30 și
40 de ani, pentru întemeierea unei
familii.

Telefon: 0760.903.199 

MATRIMONIALE
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Reporter: Bine v-am găsit,
domnule Brișcaru!

Director: Bine ați venit!
R: Dumneavoastră, la

Centrul Medico Social, exportați
sănătate. Aveți un număr de oameni
care vin în diverse stadii ale bolii,
reușiți sa-i recuperați?

D: Da, așa este, ne
străduim pe cât posibil să
recuperăm și să reabilităm per-
soanele care au probleme de
sănătate. O să-i redăm către
medicul de familie, iar pe alții către
alte centre.

R: Câți aveți acuma?
D: Astăzi avem 92 de bene-

ficiari. Mâine, de exempul, mergem
la Spitalul Județean cu 4 bolnavi

pentru a-i vedea medici specialiști.
R: Domnule director Ion

Brișcaru, oamenii pe care îi vedeți că
vin sunt unii destul de săraci, necăjiți,
uneori în imposibilitatea de a se ajuta,
ș.a.m.d. Nu v-ați obișnuit cu răul
provocat de vârstă, n-ați devenit
cumva insensibil la suferința umană?

D: Construcția noastră
este de așa natură încât să ne
apropiem de orice caz și de orice
persoană cu probleme de sănătate,
altfel cred că nu am rezista. Trebuie
să ai o tărie și un caracter aparte,
să fii cu sufletul mai aproape de

necazurile beneficiarilor care vin
aici.

R: Aveți o echipă deosebită!
Cum ați reușit acest lucru? 

D: În timp, prin selecții
riguroase, am reușit să avem un
colectiv bun care se apleacă cu
dăruire, cu suflet, cu tot ce au mai
bun în ei, pentru a rezolva proble-
mele beneficiarilor. Avem atât
probleme medicale cât și sociale,
consiliere psihologică. Avem mai
multe servicii pe care le acordăm.

R: Unde este cel mai greu,
domnule Brișcaru?

D: Toate sunt dependente
una de alta. Dacă aduc un bolnav
și-l plasez într-un loc unde nu
socializează corespunzător, atunci
el, având o boală și o vârstă, este
permanent supărat și participă mai
greu la preluarea serviciilor medi-
cale. Trebuie să fim atenți la nevoile
fiecăruia. În două, trei luni, mulți
dintre acești benifeciari, au un salt
privind participarea la unele
activități.

R: Curtea dumneavoastră
este ca o bijuterie. Cum reușiți?

D: Dacă vreți să știți sunt
multe zone care sunt îngrijite de
către beneficiari. A fost mai greu la
început, dar acum nici nu trebuie
obligați, fiecare își face treaba lui.

Vom avea producție de căpșuni, de
flori, de diferite fructe și plante
medicinale pentru ceaiuri.

R: Aproape tot ce vă trebuie.
D: Aș vrea să vedeți un

beneficiar căruia îi place o activi-
tate și să vedeți ce bucurie trăiește
și cu câtă plăcere îmi arată rezul-
tatele muncii lui. Atunci se
reabilitează mult mai ușor. 

R: Îl vindecați mai întâi psi-
hologic și, după, îl ajutați să-și revină
cu beteșugul pe care îl are.

D: Exact, în măsura în
care se poate reabilita persoana
respectivă.

R: Aveți cazuri cu care vă
mândriți?

D: Avem mai multe cazuri
și dacă vreți o să vi-i prezint și să
stați de vorbă personal cu ei.

R: Dați-mi câteva nume?
Nominalizarea, pentru unii, este
dătătoare de speranță și de revenire.

D: De exemplu îl avem pe
Pricop Mihai care a venit cu o stare
destul de degradată. El se ocupă de
sectorul zootehnic, de animalele pe
care le are în îngrijire, de purcei, de
cantitățile de lapte pe care le obține
de la vacile pe care le îngrijește.
Avem căpșuni și coacăze pe care le
îngrijește Gheorghiță Rotundu
(chiar le spun și colegilor mei

salariați, este mult mai activ decât
ei).

R: Directorul Ion Brișcaru
are activitate serioasă la Centrul de
Asistență Medico Socială și dacă un
prof. dr. universitar Alexandru
Ionescu recunoaște că este dintre cei
care sfințesc locul, ar putea să fie o
stea de general pe umerii
dumneavoastră?

D: Nu merit să fiu ridicat
la gradul ăsta, sunt prea mic. Nu
am făcut nimic pentru a-mi ridica
grade. Am făcut-o din suflet, m-am
bucurat și eu atunci când am văzut
că oamenii se bucură. Profesorii și
alții care au vizitat centrul nostru,
sunt bucuroși că există în Moldova,
în România și centre din astea unde
se pot face lucruri minunate pentru
oameni cu probleme, cu necazuri și
nevoi medicale și sociale.

R: Iau ca încheiere, că și în
Moldova există locuri alese de
Dumnezeu, slujite de oameni
adevărați. Vă mulțumesc, domnule
ION BRIȘCARU!

D: Să fiți sănătos!

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

ION BRIȘCARU: Lecție publică

ŞEDINŢA COLEGIULUI PREFECTURAL AL
JUDEŢULUI VASLUI

Prefectul Judeţului Vaslui,
Isabel BOGDAN, a condus miercuri,
24 mai, ședinţa ordinară a Colegiului
Prefectural, care s-a desfășurat ȋn
Sala “Alexandru Ioan Cuza” de la
Palatul Administrativ. 

Principalele subiecte incluse
pe ordinea de zi au fost analiza prin-
cipalilor indicatori ai stării de
sănătate pentru anul 2016 și incluzi-
unea scolară și socială a copiilor și
tinerilor din grupuri dezavantajate, în
contextul colaborării cu comunitatea. 

În prima parte a ședinţei,
directorul executiv al Direcţiei de
Sănătate Publică (DSP) Vaslui,
Mihaela Vlada, a prezentat un raport
cu privire la evaluarea stării de
sănătate a populației. Potrivit datelor
de la DSP, la nivelul judeţului Vaslui
se observă o creștere a numărului de
bolnavi cu diabet zaharat și tumori
maligne.

”Nu doar indicatorii stării
de sănătate sunt nefavorabili, dar şi
accesul la servicii de sănătate de bază
în judeţul Vaslui prezintă unul dintre
cei mai reduşi indicatori: numărul de
medici, farmacişti sau asistenţi rapor-
tat la populaţie, ca şi numărul de

consultaţii pe locuitori. Cea mai mare
discrepanţă se întâlneşte în mediul
rural, unde numărul personalului
medico-sanitar, în general, şi al
medicilor, în special, este de câteva
ori mai mic decât în urban. Acelaşi

lucru este evident şi pentru diferite
instituţii medicale, de la farmacii la
spitale şi centre de sănătate”, a pre-
cizat Mihaela Vlada.

Prefectul Judeţului Vaslui,
Isabel BOGDAN, a cerut lămuriri
suplimentare cu privire la numărul
mare de cazuri de rujeolă și cum
gestionează criza de sânge de la
Spitalul Municipal de Ugență Bârlad.
Directorul DSP a precizat că în
prezent sunt în evidență 27 cazuri de
rujeolă, fiind în lucru alte 7 probe, la
care se așteaptă rezultatele.
”Ministerul Sănătății ne-a transmis
2.300 de doze de vaccin, iar în
prezent suntem în stadiul distribuirii
acestora către medicii de familie.
Adresez un mesaj către părinți de
conștientiza rolul vaccinării”, a
declarat Mihaela Vlada.

În privința crizei de sânge de
la Bârlad, șeful DSP a precizat că se
dorește înființarea unui Centru de

recoltare la Vaslui, iar în momentul
de față se caută un spațiu adecvat,
pentru a fi autorizat, astfel încât să fie
atrași și eventualii donatori din zona
Vasluiului, care se plâng de distanța
mare față de centrul de la Bârlad.

În ceea ce privește incluzi-
unea școlară și socială a copiilor și
tinerilor din grupuri dezavantajate,
inspectorul general al Inspectoratului
Școlar Județean (ISJ) Vaslui,
Gabriela Plăcintă, a declarat că în
ultimii doi ani au fost derulate mai
multe proiecte cu fonduri europene,
unde grupul țintă au fost elevii
remigranți și cei cu risc de abandon
școlar.

”În evidențele ISJ se află
1.116 elevi cu ambii părinți plecați la
muncă în străinătate. În acest an
școlar, 145 elevi au revenit în țară din
diverse ţări europene. Tot în anul
școlar 2016-2017 au fost identificați
aproximativ 600 elevi de etnie romă,
iar elevi romi care nu-și declară iden-
titatea, sunt aproximativ 800.

Cooperarea cu comunitatea
s-a concretizat şi printr-o serie de
proiecte, atât locale, cât şi naţionale şi
europene, care au avut ca obiectiv
creşterea nivelului de incluziune a
grupurilor vulnerabile de copii şi
tineri”, a declarat Gabriela Plăcintă.

La finalul întâlnirii,
Prefectul Isabel BOGDAN i-a
mulțumit conducerii ISJ, pentru buna
colaborare, dar și pentru faptul că se
implică activ în scăderea abandonului
școlar, iar rezultatele de la concur-
surile și olimpiadele școlare arată că
educația la nivel de județ este pe un
trend ascendent.

Înălțarea Domnului este
prăznuita la 40 de zile după Înviere,
în Joia din săptămâna a VI-a, dupa
Paști. Sărbătoarea  este cunoscută în
popor și sub denumirea de Ispas, de
la cuvântul de origine slavonă
Supasu, care înseamnă Mântuitorul.
Potrivit credinţei ortodoxe, se
înroşesc ouă, se pregătesc bucate,
întocmai ca la masa de Paşti, iar salu-
tul este „Hristos s-a înălţat! –
Adevarat s-a înălţat".

Se spune ca dupa Înviere,
Iisus s-a mai arătat o data ucenicilor
săi, pe Muntele Măslinilor,
încredințându-i de puterea sa și
dându-le ultimele învățături. El a
mâncat alături de ucenici, așa cum
făcuse odinioară. Dupa 10 zile, de
Rusalii, Duhul Sfânt avea sa se
pogoare peste ei, dăruindu-le putere
și înțelepciune divină pentru a merge
în lume și pentru a transmite
Cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie,
acesta este momentul în care se
anunță a doua venire a lui Iisus,
întocmai ca și Înălțarea, având la
dreapta și la stânga doi îngeri mari și
luminoși.

De ÎNĂLŢAREA DOM-
NULUI, în unele zone ale țării, se
leagă frunze de nuc peste brâu, pen-
tru că Mântuitorul le-ar fi purtat în

momentul Înălțării  şi se bat cu
leuştean ca să fie feriţi de rele şi de
boli. În alte zone, fetele și feciorii se
duc în pădure să culeagă frunze de
alun cu care fac vrăji de dragoste sau
pentru a le folosi ca plante
tămăduitoare. Se zice că Cerurile
sunt deschise de la Paști până la
Înălțare, iar cei care mor în această
perioadă nu mai trec prin Judecata de
Apoi și ajung direct in Rai.

Tot în această zi se fac
pomeni și se împart pentru morți, în
special brânză, ceapă verde, pâine
caldă și rachiu. Casele și mormintele
se împodobesc, în unele zone, cu
frunze de paltin, iar la ferestre se pun
frunze de leuștean.

Femeile nu împrumută sare
și nu dau foc din casă, pentru că alt-
fel toata casa va vui, iar vacile nu vor
mai da lapte pentru smântână.

Potrivit cărţii biblice
"Faptele Apostolilor", Mântuitorul
Iisus Hristos, după Înviere, s-a arătat
ucenicilor, timp de 40 de zile, după
care, în prezenţa lor, s-a înălţat la cer.
În acel moment Hristos şi-a profeţit
revenirea şi i-a încredinţat pe apostoli
că îl va trimite pe Duhul Sfânt.

La fel şi vitele sunt bătute
cu leuştean, ca să se îngraşe, să fie
sănătoase şi ferite de vrăjitorii. De
asemenea, la Înălţare, se taie păr din
vârful cozilor de la vite şi se îngroapă
într-un furnicar, cu urarea: "Să dea
Dumnezeu să fie atâţia miei şi viţei
câte furnici sunt în acest furnicar!".
Tot în această zi se sfinţesc plantele
de leac - leuşteanul, paltinul, alunul.

Se crede că cine moare de
Ispas ajunge direct în Rai.

Înălțarea Domnului
Tradiții de Ispas


