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Au fost europarlamentarele. Cu bune și cu destule rele… au fost și, per
sonal, naș mai vrea repetare sau cine știe câte rânduri de alegeri, acum când
ne zbatem pentru fiecare leu�, când agricultura românească este strânsă de
gât, când intreprinzătorilor li se impun atâtea impozite și taxe încât se sufocă.
Statul, statul cel lacom impune impozite descurajante pentru salariile mi
nime: pe hârtie 2080, în mână sub 1300, deci 900 statului. Se zice că trebuie 
săși plătească aceste impozite contribuabilul, dar e pedepsit angajatorul dacă
impozitele nu sunt încasate de ANAF.

Nam priceput niciodată cum poate fi încurajată produc�ia internă prin
mărirea impozitelor, bani care ajung până la urmă în visteria unor proteja�i
ai proteja�ilor proteja�i. Nus încurcate căile domnului ci merg numai către
paradisuri fiscale, numai „unde trebuie”, poate la pensionarii păcăli�i că ce
leau crescut pensiile, după ce sa provocat cu bună știin�ă puseul infla�ionist.
Tocmai când, cu mare greutate exista o stabilitate și predictibilitate. Tocmai
când stabilitatea politică nu părea amenin�ată…


Dragnea și ai lui sunt prezen�i în via�a poporului. Adică a amărâ�ilor

care trag nădejde să se descurce cu salariul și că în curând acesta se va mări.
Căderea domnilor, bucuria nebunilor; dar asta afectează toată via�a
economică și mai ales culturală în România. Pentru presă e din ce în ce mai
greu, și sfârșitul apare la orizont: nici presa online nu există fără bani.      


Apropo de presa locală: se mai men�in activi niște smângălitori care nu

pot săși asigure acei foarte pu�ini cititori decât atacânduși colegii, chiar dacă
aceștia sunt nume așa de mari încât ei nu se pot apropia de ei decât cu injurii.
De unde elemente de artă literară la niște sărăci�i intelectual care ar spânzura
și părin�ii în căutarea unui bo� de brânză. Niște jigodii se tot �in de … meu
găsind subiecte inventate și subintitulândule pamflete, se cred la adăpost. Am
scris și în a XXXa mea carte tipărită: „în această lume/mintea e pentru genii/
metafora e pentru talent/dragostea pentru aleși/ ura e pentru toată lumea.” Nu
degeaba mul�i cititori mau întrebat de ce nu dau aceste creaturi în judecată.
Iam dat.


Ploile ar trebui să fie întotdeauna bucuria agriculturii. Anul acesta 

neau prea îngrămădit și, iată, multe lucrări sunt la coadă. Am citit, văzut, 
ascultat despre ruperi de nori, tornade, vijelii. Până la urmă aproape nimic 
deosebit. Bine că… plouă.


Să nu creadă cineva că via�a poate fi fără probleme. Nici în rai dacă o fi

existând, chiar dacă ar fi „precum în cer/ așa și pe pământ” tot se ivește 
minciuna existen�ială pentru că „lumeai cum este/ și ca dânsa suntem noi”
(M. Eminescu). 

Cum marcăm, anul acesta moartea poetului na�ional?
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

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

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

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

(15 iulie, 2018)
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COTITURA DE LA COTUL DONULUICOTITURA DE LA COTUL DONULUI
Contiuăm seria de reportaje și articole:

„COTITURA DE LA COTUL DONULUI”, începută
în numărul trecut al ziarului Meridianul, cu partea a
doua a interviului carel are ca protagonist pe PAIU
ION, din Soci, comuna Miroslovești, jud. Iași, veteran
de război și participant în lupta de la Cotul Donului.

Paiu ION: Am mers până
seară în comuna Gromki, raionul
Kaminski. Am mers până seara la
Bulancea de Vigi. Am ajuns seara
și acolo, întro hală erau 500600
de răni�i întro hală mare. Erau
pansa�i și aveau pături. Miau rupt
cămașa de pe mine, pentru că nu
puteau să o scoată. Mau pansat la
mână, la chept, miau dat o căni�ă
de ceai, o feliu�ă de pâine. Am stat
pe saltea, acolo, lângă un rănit. Mă
durea foarte tare, nu mai puteam.
Stând acolo mi sa făcut foame. Mă
duc la o rusoaică. Era în sat, în
comună. „azaiki șto” „davai troski
molokov” – „nare vacă, nare
lapte”, „nare coroabă”. Am mers
la altă casă. Neo dat o căni�ă de
lapte, o feliu�ă de pâine. Am venit
la Bolancea. Era un drum mai sus
în Bolancea. Acolo a venit o
coloană de șase tancuri nem�ești.
Am avut noroc că sau oprit acolo.
(Unul din tancuri avea șenila
defectă și necesita repara�ii.) stând
acolo, ce fac? Mam suit pe tanc.

R: Teau primit nem�ii pe
tanc?

P.I.: Da, mau primit, nau
zis nimic. Tancul care era defect a
rămas acolo. Mam suit pe tanc și
am mers cam 2030 km cu tan
curile acelea. Pe drum, un colonel
deal nostru a oprit tancurile. 
Mam dat jos de pe tanc, ei au
făcut pozi�ie să oprească rușii.

R: Câ�i români era�i acolo?
P.I.: Eram mul�i. După ce neam dat jos am așteptat o mașină mare cu o remorcă cu două ro�i. Era

legată cu funie. Mam suit pe ea. Nu mam putut sui sus în mașină, eram rănit. Am mers cu chisonul acela, până
ce la un moment dat, sa rupt frânghia. Am căzut întro râpă cu tot cu chison. Am ieșit târâș până ce a venit altă
mașină. Eram singur. Eu și cu Tata Ceresc. Am mers cu mașina cealaltă până la un punct sanitar nem�esc. Am
mers la doamna doctor de acolo. era o nem�oaică. Am întrebato de un spital, unde să merg, dar nu a în�eles.
Când am întrebato de lazaret a în�eles. Era unul la 500 de metri. Am mers ușurel, dar când am ajuns, fix în acel
moment a sunat telefonul să plece de acolo pentru că veneau rușii. Au încărcat răni�ii iar pe mine mo luat o
mașină nem�ească. Am ajuns la un atelier unde niște băie�i ruși făceau pâslari. Erau cam 10 băie�i ruși. A venit
altă mașină care a luat santinela de acolo. Eu am rămas cu rușii. Ei erau dezbrăca�i, în maiou, în chilo�i, cu
capetele goale. Aveau mâncare niște varză tocată. Eu stăteam la ușă, am încercat să fug de trei ori. Credeam că
or să mă omoare. Ei se temeau de mine să nu am vreo grenadă la mine, eu mă temeam de ei. Am stat până la
ziuă. Am stat să fug de trei ori de acolo dar ei strigau: „Ciolovec, idi suda! Ciolovec kaput, harașo!”. Adică era
bine că eram rănit.

R: De care localită�i î�i aduci aminte? Satele pe unde ai fost sau localită�ile apropiate de acestea.
P.I.: Nu le cunosc. Noi am stat pe pozi�ii, nam umblat să vedem comunele, să vedem satele, să vedem

orașele. Noi aveam misiune pe pozi�ii, noaptea pe linia întâi, ziua pe linia a doua.
R: Vreun nume de ofi�er, î�i aduci aminte?
P.I.: Domnul sublocotenent Aonofresei. Era de la Rădășeni, comandant de pluton. De la Fălcet. El era

mai mare ca mine cu 45 ani. a fost pe frontul de la Odessa în 1941. A fost și rănit, dar nu la clasat. A fost înro
lat din nou. Era comandantul meu de pluton. La Cernău�i era general Caraon� – șef de divizie. Dragalina era
șeful lui. La Cernău�i au fost 12 regimente. Toate felurile de armă erau acolo.

R: Dar de la Cernău�i la Don este o distan�ă cam mare. Cum ai scăpat de acolo de ai ajuns acasă?

(Continuarea în numărul viitor)

Dumitru V. MARIN

ONORANTĂ CARTE DE VIZITĂ:

101 VASLUIENI PENTRU
100 DE ANI

De pu�in timp a apărut o carte cu profil unic în istoria culturală a
Vasluiului, așa cum a fost catalogată, „Cartea de vizită a jude�ului  Vaslui”
care reprezintă nominalizarea celor mai importante personalită�i
contemporane din jude�. Zic fără sfială că este un eveniment editorial, pe care
prof. dr. D.V. Marin la realizat prin muncă, inspira�ie, curaj și... selec�ie. Deci
o mare capacitate de sinteză dublată de capacitatea analitică specifică unui
mare jurnalist și a unui patriot adevărat. 

Cele 404 pagini sunt menite să rămână printre realizările durabile
întrun domeniu în care au excelat dea lungul timpului Tudor Arghezi,
Nichifor Crainic, Pamfil Șeicaru. Volumul apărut de curând în editura Pim,
Iași (2019) poate fi așezat fără îndoială în raftul de sus al oricărei biblioteci
publice sau private, pentru că pu�ini oameni au calitatea ori capacitatea de a
întocmi cu un asemenea risc o operă de asemenea dimensiuni și importan�ă.
După cum se știe, profesorul D.V. Marin este recordman mondial în jurnalism,
deschizător de pârtie în presa locului și chiar na�ională (prima televiziune
privată, în 1990, Licen�a 001/TV), posturile de radio Unison, ziarul
Meridianul de IașiVasluiBacău și mai ales Revista interna�ională 
MERIDIANUL  CULTURAL  ROMÂNESC, ajunsă în zilele noastre cu 502
colaboratori. Și, suntem abia în fa�a nr.18/2019. Mai men�ionăm că a realizat,
tipărit și publicat 33 de căr�i până în prezent și că e un manager de succes în
domeniu.

Nu putem identifica originile ideii de selec�ie pentru asemenea carte
decât faptul că despre jude�ul Vaslui se vorbește mereu negativ atât în presa
locală, cât și cea na�ională, aceste meleaguri fiind mereu la polul negativ al
existen�ei, mereu de referin�ă pentru ce se înfăptuiește mai rău în România.
Absolut nedrept și inacceptabil, oricâte rele or fi și pe aici. Tocmai de aceea
am considerat că autorul e un curajos care mereu se ridică împotriva denigra
torilor acestor oameni, de regulă gospodari la locul lor. Mă opresc deocamdată
aici, dar  amintesc doar cuvintele prof.univ.dr. Alexandru Ionescu, laureat al
Academiei,  din deschiderea căr�ii: „D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½
secol de istorie trăită – vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at
jude�ul). Mereu a fost întrun plan prezent, martor și actant la tot ce sa
înfăptuit în municipiul,  jude�ul Vaslui sau chiar în Moldova românească.
El însuși nea lăsat multe volume de istorie culturală, lucrări știin�ifice sau
de înaltă jurnalistică. 

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

Dr. Ing. Acad. AOȘR Avram D. TUDOSIE/Huși
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ÎN SPIRITUL UNEI ALTFEL DE ȘCOLI
(edi�ia a lla)

Mar�i 28 mai, la Colegiul
Mihai Eminescu din Bacău, a avut
loc o întâlnire între elevi și doi profe
sori universitari: unul venit din
București, prof. univ. Alexandru
Ionescu, celălalt prof. univ. Niculai
Barabaș  de la Universitatea din
Bacău, fost director al Muzeului de
Știin�e ale Naturii, pentru a aduce, în
tiparele școlii, culorile unei altfel de
lec�ii.

Programul a cuprins: 
1. Câteva maniere de a con

strui biografia unor personalită�i, prin
întrebări și discu�i ale mai multor
elevi 

2. O  lec�ie despre efectele
noilor tehnologi asupra comporta
mentului uman – aparatura care ne
înconjoară, lec�ie care sa desfășurat
prin analiza mai multor opinii, venite
din partea elevilor și a profesorilor
coordonatorii ai întâlnirii. (Sa
remarcat echipa școlii sanitare care a
adus în discu�ie un subiect adiacent –
„De la obezitatea aparentă la
obezitatea propriuzisă, către un stil
de via�ă sănătos”) 

3. O recenzie fugară a
Tratatului de Algologie și a altor căr�i
cu același subiect sus�inută de prof.

Alexandru Ionescu și înso�ită de o surpriză inedită:  elevul Gabriel – Octavian Docan care șia prezentat  propriul
Laborator de algologie.

Alături de elevii care au ocupat jumătate din timp, prin întrebări și comentarii (pentru care au primit premii
bine meritate), sau aflat profesorii coordonatori (director Constantina Hulea, director adj. Lungu Diana, OanaGabriela
Dumitrache, Vasilica Temelie, Smaranda Anca �intaru)

Întreaga întâlnire sa desfășurat în spiritul savantului pedagog  Rudolf Steiner care spunea: „Orice educa�ie
este autoeduca�ie, iar noi, ca dascăli și educatori, creăm de fapt doar contextul în care copilul se autoeducă”. Bravo
Colegiului M. Eminescu din Bacău!   

Jean VASILEDAVID

Prof.univ.dr. Al. IONESCU vorbind despre Tratatul de
Algologie (expus pe masă alături de premiile destinate elevilor)

Eleva Mădălina Bejan Piser și comentarile sale pertinente

MARIA ARUȘTEI –
STRIGĂT DISPERAT:
„ÎMI VREAU FIICA ȘI

LINIȘTE!”
Am fost îndelung căutat cu telefoane de către două doamne tare

necăjite. Fosta medic de familie Maria Aruștei are o situa�ie cu adevărat grea,
aproape incredibilă și dorin�a cea mai simplă: săși vadă fiica.

Povestea de groază este foarte lungă și reclamă interven�ia urgentă a
reprezentan�ilor puterilor în acest stat. Noi nu putem decât so rezumăm, cu
totul incomplet și, poate cu prea multe lacune, deci să semnalăm pentru a sări
în ajutor cine trebuie.

Ne întâlnim cu Maria Aruștei, înso�ită de prietena ei Elena, pe o
stradă lăturalnică din Iași, cu vădita lor teamă că ne urmărește oricum cineva,
că ne ascultă telefoanele (drept care le pune întrun ziar pe capota mașinii),
îmi prezintă dosare cu mii de foi, originale și xeroxate, și, înainte de a izbuc
ni în plâns:

– Domnule reporter, nu mai pot. Mă urmăresc ăștia de la „ZONA”
cel mai cumplit și bine organizat grup de prostitu�ie din Moldova, condus de
un fost general Simion, care miau răpit fiica și nepoata. AJUTA�IMĂ !

Când aud de prostitu�ie, grup infrac�ional organizat, devin mai atent
dar și mai prudent, drept care îi cer dovezi, ascult și ce spune prietena Elena. 

Văd ușor că ambele persoane sunt panicate și în stare de teamă și
chiar frică. Îmi spun că le urmărește acel Simion, că sunt înregistrate,
sechestrate, violate. Mă uit prin câteva dintre sutele de pagini, dovezi și cereri
către Parchet, Poli�ie, Președintele �ării. În cererea 438/09.03.2018,
înregistrată la DIICOT, registratura centrală, pe 5 pagini, Maria Aruștei
povestește de ce nu mai profesează, de ce i sa oprit ÎN TOTALITATE  PEN
SIA (pentru a stinge din amenzile primite), crede că  responsabil pentru
nenorocirile ei este „Poenescu Cosmin Cătălin, om pus de servicii și
responsabil de toată tragedia fiicei și nepoatei mele, sechestrate în București”.
Maria plânge cu sughi�uri șimi prezintă analize și scrisori medicale, și câteva
zeci de cereri și adrese adresate la tot felul de foruri responsabile, rezultate ale
proceselor câștigate.

Foarte multe adrese, foarte multe plângeri, nici un rezultat. Ba, unul
e clar:  iau tăiat ÎN ÎNTREGIME…PENSIA, lăsândo să moară de foame. Ce
iresponsabil, o fi făcut asta? Să citească  Art.729, CPC (a, b, c) care prevede
re�inerea a 1/3 pentru un titlu, și cel mult ½ dacă are mai multe, oricâte, titluri.

Citez dintro reclama�ie din 09.10.2018: „Nimeni, nici măcar
moartea ce mia fost promisă de Simion Ioan Vlad, șeful mafiei din Iași, nu
mă poate opri să îmi salvez fiica și nepoata din acest grup”. Și din 2019 are
un vraf de adrese, dar Maria Aruștei se chinuie pentru drepturile sale de prin
2014, se tot duce în audien�e săptămânal, moare de foame ZILNIC și pare a
nuși găsi sprijin, mai nicăieri.

Dosarul din mâinile noastre are cam 1000 de pagini. 
Semnalul de fa�ă… doar una.
Organele abilitate trebuie să răspundă, să ajute un om aflat la capătul

puterilor, a speran�ei, a vie�ii. Să nu creadă cineva că se va sinucide… Chiar
dacă ar fi bolnavă, ea tot trebuie ajutată.

SE AUDE?
D.V.M.

E . . .  1 7 ,  v i n e  n r .  1 8 / 2 0 1 9
Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

patru ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 502 colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

cel mai atractiv din Moldova și ocupă „sectorul” dinspre jurnalismul
cultural.

 Fie și doar după atât de pu�in timp, sus�inerea noastră este
numeric și mai ales valoric EXCEP
IONALĂ.

D.V.M.

ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNITATE
MAI SIGURĂ

În perioada 8 mai – 12 iunie 2019, Serviciul de
Proba�iune Vaslui  în colaborare cu Inspectoratul de
Poli�ie al Jude�ului Vaslui  a derulat programul de
reintegrare socială ”Prevenirea Secundară și Ter�iară a
Recidivei” ce are ca scop creșterea gradului de siguran�ă
comunitară în jude�ul Vaslui, creșterea calită�ii procesului
de reintegrare socială a persoanelor aflate în executarea
unei sanc�iuni/pedepse neprivative de libertate și
diminuarea riscului de recidivă la persoanele care execută
sanc�iuni/pedepse neprivative de libertate și care locuiesc
în jude�ul Vaslui. Programul sa derulat cu două grupe de
beneficiari, cu vârste cuprinse între 19 – 56 de ani, și care
au fost condamna�i la o pedeapsă neprivativă de libertate
pentru săvârșirea de infrac�iuni cu violen�ă și se află în
eviden�a  Serviciului de Proba�iune Vaslui. Au parcurs
acest program 41 de beneficiari. La ini�iativa Serviciului
de Proba�iune Vaslui a răspuns și Penitenciarul Vaslui,
care a derulat ultima sesiune a programului, având ca
invita�i două persoane private de libertate care au relatat

din experien�a lor carcerală, în scopul conștientizării  de
către membrii grupului  a pierderilor la care sar expune
în cazul reiterării de noi infrac�iuni.

Această activitate este una dintre cele stabilite în
cadrul protocolului de colaborare interinstitu�ională,
încheiat  pe 2 ani, în cursul anului 2018, între Serviciul de
Proba�iune Vaslui  și Inspectoratul Jude�ean de Poli�ie
Vaslui. În paralel, sa derulat și programul de consiliere de
grup ce vizează persoanele ce au săvârșit infrac�iuni la
regimul circula�iei rutiere, în cadrul căruia, alături de
Inspectoratul de Poli�ie al Jude�ului Vaslui  și
Penitenciarul Vaslui, au răspuns invita�iei  și Centrul de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui, precum
și Asocia�ia Na�ională pentru Sprijinirea Victimelor
Accidentelor Rutiere.

În prezent, în eviden�a Serviciului de Proba�iune
Vaslui sunt 1300 persoane condamnate fa�ă de care sa
dispus o sanc�iune neprivativă de libertate.



După cum vam anun�at și în numărul trecut al IXlea Congres
Na�ional de Istoria Medicinei sa desfășurat la Vaslui în perioada 23 – 25 mai
2019. Întrun ambient cu totul special, asigurat de parteneriatul cu Primăria
Municipiului Vaslui, Consiliul Jude�ean, Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Vaslui,
Colegiul Medicilor Vaslui, Episcopia Hușilor, Muzeul Jude�ean ”Ștefan cel
Mare” congresul Societă�ii Române de Istoria Medicinei avea săși desfășoare
lucrările în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Vaslui. 

Derulate pe parcursul a trei zile, cu o deschidere fastuoasă în
saloanele hotelului Racova (gazda oaspe�ilor), în prezen�a autorită�ilor locale,
lucrările aveau să înceapă chiar din seara deschiderii oficiale printrun excurs
istoric privind �inutul Vasluiului, prezentat de doctor în istorie profesor
Lauren�iu Chiriac și un documentar filmat al istoriei medicosanitare al
locului, prezentat de președintele Comitetului de Organizare, dr. Valeriu Lupu.
Familiariza�i cu no�iuni de istorie locală, participan�ii își vor derula în
următoarele două zile (2425 mai) maratonul comunicărilor, prezentărilor și
lansărilor de carte, care aveau să acopere nu mai pu�in de 82 de lucrări și șapte
lansări de carte. 

Cu o participare de excep�ie; peste 70% personalită�i cu titluri
universitare și academice, de asemeni cu vechi preocupări în domeniu,
acoperind practic toate jude�ele �ării; de la Nord la Sud și de Est la Vest,
congresul va avea privilegiul să găzduiască și oaspe�i din Republica Moldova
și Germania. Această amplă participare se explică prin tematica deosebit de
generoasă propusă spre dezbatere, iar numărul mare de lucrări au determinat
organizatorii să le împartă în șase sesiuni care se vor derula succesiv. 

Iată și câteva reac�ii ale participan�ilor la acest congres:
Mii de multumiri, pentru pentru tot ce a�i făcut în realizarea acestui

frumos Congres de istorie și omenie, ce sa desfășurat în �ara de Jos a
MOLDOVEI, la Vaslui, precum și cel de anul trecut din Tara de Sus a
MOLDOVEI, de la Roman.

Domnul dr. Valeriu Lupu, prin comunicările prezentate, prin căr�ile
publicate, prin pregătirea și apoi conducerea desfășurării Congresului, a
dovedit că este un om destoinic, bine informat și ancorat în viașa cotidiană,
un urmaș demn al marilor personalită�i ce sau născut și au creat pe pământ
românesc sau pe alte meleaguri.

Vă adresez din nou sincere mul�umiri, sănătate și putere de muncă pe
mai departe. 

Cu mult drag și respect,
D. Curca

Vă mul�umesc pentru fotografiile și filmule�ul trimis, ca și pentru
calda ospitalitate de care mam bucurat.

Transmit și prin intermediul Dvs. aceleași sincere mul�umiri Dlui Dr.
Lupu.

Fără îndoială, pute�i fi mândri de ceea ce a�i reușit să realiza�i,
sfin�ind și prin acest eveniment locul unde vă desfășura�i activitatea meritorie.

Cu aleasă considera�ie, 
D. Baran 

Stimate Domnule Doctor
�in să vă mul�umesc pentru ambian�a pe care a�i creato la recentul

Congres și pentru primirea și cinstea pe care nea�i făcuto.
A fost o reușită deplină și cred că trebuie să fii cârcotaș dea dreptul,

ca să găsești vreun factor de critică. Nu mă îndoiesc că sunt și din aceștia dar
ei fac parte din categoria celor care nu au mișcat niciodată un deget ca să
închege sau să facă ceva. Vă felicit pentru reușită și vă rog să o include�i prin
tre artizanii evenimentului înainte de toate pe neobosita Dvs. doamnă și apoi
pe to�i ceilal�i care au pus umărul la atât de numeroasele probleme care se cer

acoperite.
Vă mul�umesc încă o dată și Dvs. Doamnei Dvs și vă doresc numai

reușite în tot ce face�i.
Cu aleasă pre�uire
Răzeșu 

Mul�umesc Un grup mic de oameni mari.Felicitări Casei Lupilor cu
suflete de aur,ceea ce numai la Vaslui se există.Dacă ave�i lucrări în formă
electronică aș fi bucurtos să la citesc.Bastonul în care se sprijină Paulescu din
ceruri pe pămîntul �ării lui stă în mîinile unui vasluian,fie el și lupstindard
getodacic de război.Luptele cu demolatorii spiritului românesc nu se vor
termina niciodată.Aș vrea să felicit pe cel/cea care a primit premiul anun�at și
săi trimit o carte cu ”Codul lui Ovidius Naso”,dacă încă nu o are,pentru că
îmi trecuse prin minte să prefac acest premiu în 100 de căr�i,cadou pentru con
gresmani,ceea ce nu sa mai întîmplat,,asta fiind încă o pagină din
”Tristele”lui atît de frumoase.

Vasile Sârbu

De asemenea Dr. Valeriu Lupu, Președintele Comitetului de
Organizare  al Congresului a �inut să le transmită, prin intermediul nostru, un
cuvânt de mul�umire participan�ilor:

Stima�i prieteni participan�i la cel de al IXlea Congres Na�ional de
Istoria Medicinei

Organizatorii congresului vă adresează sincere mul�umiri pentru
participarea la manifestările prilejuite de acest eveniment care a avut loc în
�inutul atât de bogat în istorie și jertfă al Vasluiului. Calitatea și valoarea
manifestării a�i asigurato Dvs, prin presta�ia deosebit de aplicată și nivelul
știin�ific deosebit de înalt al lucrărilor prezentate.

Dacă eforturile noastre au fost pe măsura așteptărilor Dvs, atunci
încercăm un sentiment de satisfac�ie pe care vil înapoiem cu căldură și
prietenie. Vrem să fi�i siguri că prezen�a domniilor voastre aici la vaslui a fost
o onoare și un prilej de bucurie pentru noi.     Pentru a confirma cele afirmate
anexez în atachment scrisoarea de mul�umire a domnului Primar ing Vasile
Pavăl adresată conducerii societă�ii noastre. Iar pentru a finaliza în mod fericit
acest eveniment, dorim să întocmim cât mai curând un volum cu lucrările
congresului, de aceea vă solicit să trimite�i până pe data de 30 iunie lucrările
în extenso (pentru cei care nu au trimis).

Mul�umesc tuturor celor care neau trimis mesaje de apreciere. Și ele
își vor găsi locul în volum.

Cu deosebită stimă și pre�uire
Dr Lupu V.

Accentul săptămânii va fi pe
segmentul financiar, în mod

special pe cheltuielile necesare în
segmentul socioprofesional. Pe de o
parte, este posibil să primești drep
turile salariale de la serviciu, să afli
informa�ii referitoare la schimbarea
condi�iilor de muncă, dar și aspecte
legate de conflictele mocnite. Se
recomandă pruden�ă, întrucât vei fi
nevoit să acorzi aten�ie și energie în
segmentul familial. Acasă, în familie
se conturează o nouă etapă. .
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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
13 iunie 2019 –  19 iunie 2019

În prima parte a săptămânii
sunt posibile multe discu�ii

parteneriale, atât în plan personal cu
partenerul de via�ă, cât și în plan pro
fesional cu partenerii de afaceri sau
colaboratorii. Fii prudent, deoarece
există riscul să vorbești prea mult, să
�i divulgi inten�iile și să emi�i judecă�i
eronate. Vor interveni și aspecte
financiare comune cu al�ii, de genul
achitarea unor datorii sau rezolvări
legate de moșteniri.

Energia săptămânii predispu
ne la multă forfotă la

serviciu, dar și acasă în plan personal
vei fi nevoit să rezolvi multe și
mărunte. Alege priorită�ile și
dozează�i eforturile, pentru că există
un risc mare de a�i risipi energia în
activită�i inutile. Sănătatea este
vulnerabilă și sar putea crea contexte
favorabile de a discuta cu specialiști
în sănătate sau de a face niscai anal
ize. 

Rela�iile cu membrii
familiei și activită�ile

gospodărești se eviden�iază mult în
prima parte a săptămânii. Po�i cădea
la pace cu membrii familiei pe orice
temă legată de bunuri patrimoniale
sau de îmbunătă�iri ale condi�iilor din
spa�iul locativ. De asemenea, te po�i
gândi la a te muta, a vinde sau
cumpăra ceva valoros pentru casă.
Sănătatea este vulnerabilă, de aceea
evită eforturile mari și dialogurile
care te solicită mental prea mult. De
evitat consulta�iile.

Este bine să te apropii
sincer de persoana iubită și

de copiii tăi sau ai altora.
Interac�iunea cu cei dragi și cu
persoanele tinere î�i aduce un aport
substan�ial de energie și informa�ie,
aspecte de care ai mare nevoie în
această perioadă. Fii alături de
ceilal�i, sus�inele ideile, respectăle
deciziile și iubeștei necondi�ionat.
Ceea ce emi�i tu spre ei se va întoarec
la tine înzecit. 

Persoanale din anturajul
apropiat te solicită mult, fie

pentru a le oferi sfaturi, fie pentru a
tăifăsui cu tine pe teme de larg
interes. De asemenea, vei fi nevoit să
călătorești pe distan�e scurte pentru a
rezolva chestiuni personale și
profesionale. Evită discu�iile contra
dictorii și graba! Acasă ar fi bine să te
implici în activită�i domestice alături
de membrii familiei. Fii alături de cei
dragi și ajutăi necondi�ionat! Te
gândești la o rela�ie veche.

REAC	II DUPĂ UN EVENIMENT CULTURAL ȘTIIN	IFIC DE ANVERGURĂ
NA	IONALĂ CARE SA DESFĂȘURAT LA VASLUI, 

AL IXLEA CONGRES NA	IONAL DE ISTORIA MEDICINEI  
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)

Meridianul, joi, 13 iunie 2019

H O R O S C O P
6 iunie 2019 – 12 iunie 2019

Ești hotărât să schimbi
multe și mărunte în via�a ta

începând cu această săptămână. Este
bine să î�i selectezi priorită�ile și să
evi�i a te împrăștia în prea multe
activită�i. Financiar sunt momente
bune, în sensul că primești bani,
salariul sau bonusuri dinspre locul
de muncă. Însă apar și cheltuieli
majore pe cele de trebuin�ă traiului
cotidian. 

În urma discu�iilor cu un
prieten sau cu o persoană de

încredere din segmentul profesional,
în tihnă și în taină vei lua decizii
majore pentru mersul lucrurilor în
via�a ta de acum înainte. Î�i sunt
favorizate medita�iile interioare,
detașarea de cotidian și aflarea unor
informa�ii secrete despre rela�iile în
care ești implicat. Totuși, ar fi bine
să te gândești ceva mai mult la cele
aflate și petrecute. 

O săptămână importantă,
întrucât se așterne în calea

ta o nouă etapă de via�ă și activitate.
Ai șanse deosebite și unice de a�i
trasa planuri îndrăzne�e de viitor, în
care să�i propui activită�i de
anvergură, dar mai ales reformularea
personalită�ii tale din temelii. Lasă
mărun�ișurile vie�ii cotidiene
deoparte și gândeștete numai la
ceea ce î�i dorești cu adevărat și la
ceea ce mai merită să păstrezi în
via�a ta de acum încolo. 

Săptămâna debutează cu
aspecte profesionale, cu

reuniuni oficiale cu șefi sau cu per
soane influente în mediul în care
lucrezi. Dialogurile vor fi fructuoase
și vor avea efecte pe termen lung.
Totul este să ai răbdare să ascul�i ce
spun ceilal�i și să evi�i graba în
decizii și gesturi. Ești bine sus�inut
de către prieteni și de către
admiratori, dar cumva există invidii
pe care le vei sim�i foarte clar. Cele
mai bune discu�ii se vor purta în
taină.

Cu siguran�ă în această
săptămână î�i vei reformula

multe concep�ii despre via�ă.
Tendin�a de a aborda alte filozofii,
de a urma modele de via�ă ale unor
oameni valoroși este mare și ușor de
satisfăcut. Totuși ar fi bine să�i
selectezi atent informa�iile și să le
discerni pe îndelete. Vor intra în
discu�ie planurile de călătorii
îndepărtate și cele privitoare la
îmbogă�irea bagajului educa�ional.
Foarte evidente vor fi și rela�iile
oficiale cu șefii.

O săptămână cu accent pe
segmentul banilor și

bunurilor administrate și folosite
împreună cu al�ii, mai ales în
segmentul profesional. Discu�ii
privitoare la colaborări, căutarea
unor solo�ii viabile de a ob�ine
venituri suplimentare, dar și cheltu
ieli pe taxe, facturi, servicii
personale. Există și varianta să
primești niscai bonursuri dinspre
locul de muncă sau măcar promisiu
ni ferme în acest sens. 

PROF.DR.ING. AVRAM D. TUDOSIE, A ÎMPLINIT 50 DE ANI DE
RODNICĂ ACTIVITATE ÎN PODGORIILE MOLDOVEI – 

IVEȘTI, ODOBEȘTI ȘI HUȘI

În perioada anilor 19501960 a apărut în Europa ideea găsirii  și
valorificării nisipurilor și terenurile nisipoase din întreaga Europă – prin
cultura vi�ei de vie, întrucât alte culturi agricole nu se dovediseră rentabile.

În acest sens, a apărut și Revista Interna�ionaă de Agricultură – editată
în toate �ările Europei, în care un capitol important era alocat valorificării viti
vinicole din Europa. Astfel a apărut valorificarea vitivinicolă a nisipurilor din
vestul Ungariei, Cehoslovaciei, Poloniei, României (Carei, SadovaCorabia
Bechet), Șaba și Cetatea Albă din Basarabia până pe întinsele nisipuri ale
Niprului din Ucraina.

În 1953 – 1954  1955 sa încercat valorificarea nisipurilor de la Ivești
prin cultura vi�ei de vie indigenă, prin inginerul I. Grasu și D.Lipan. Planta�ii
care au dat greș încă din primul an de la înfiin�are. Atunci, Catedra de
viticultură din București – prin care acad. G. Constantinescu și acad.T. Martin,
înso�i�i de asisten�i și studen�ii mai răsări�i sau deplasat întro excursie de
studii la Ivești. Aici studiile fugitive nu au dus la nici un rezultat. 

Nu știam atunci  că luând examenul na�ional de cercetători pe 25
octombrie 1985,  voi fi  repartizat de minister ca inginer șef la IAS Ivești,
întrun fel  problema prinderii planta�iilor viticole pe nisipurile de la Ivești.

În același an  acad. prof.univ. dr. Nicolae Ștefan – fondatorul
Institutului de Cercetări Hortiviticole al României și ini�iatorul și fondatorul
actualei Academii de Știin�e Agricole din București a aprobat Înfiin�area unui
Punct experimental de cercetări viticole – ca să rezolvăm problema ,,prinderii”
sau pieirii viilor nou plantate de înaintașii noștri Grecu și Lipan.

Nu știan atunci că luând examenul de cercetător pe 25.11.1985 la
ICHV București, voi fi apoi repartizat ca cercetător la sta�iunea Odobești, unde
se rezolvă: Problema înfiin�ării viilor pe nisipuri și executarea temei de
doctorat intitulată de cei doi academicieni. Butașii înrădăcina�i de 40 cm ±2 cm
înrădăcina�i în  școala de vi�e a IAS și că ,,pieirea” vi�elor se datora scurtimii
lor, pe ale căror rădăcini le atingea gerul în timpul iernii sau seceta vântoasă,
cele din primăvară și vară.

În anul  următor în școala de vi�e am plantat numai butași mai lungi,
de  50 ±2 cm. și 60 ±2 cm., din soiurile  Băbească, Galbenă,  Porto și Frâncușă,
etc.  Rezultatele ob�inute în anii umători – leam publicat  în  Revista
românească ,,Grădina, via și livada” nr. 15/1956 și în ,,Revista interna�ională
de agricultură.”  Rezultatele  cu  butașilor (40 cm ±2 cm)  sau dovedit a fi
știin�ific ideal pentru această planta�ie, ale căror rădăcini erau atinse de ger în
timpul iernii și de secetă în timpul primăverii.

Rezultatele au determinat profesorii Catedrei de viticultură sămi
încredin�eze – ca subiect de doctorat tocmai această problemă ,,Stabilirea
tehnologiei de înfiin�are a viilor pe nisipurile de la Ivești – cu butași de 50 ±2
cm planta�ie care sa extins în primii 10 ani la circa 1900 de hectare – în IAS
Ivești.

După rezultatele bune ob�inute de IAS cât și de la Punctul experimen
tal viticol, la soiurile mai sus amintite , planta�iile se extindeau vertiginos și
dădeau roade foarte bogate – în vinuri roșii de  Băbească și Oporto și albe de
Zghihară și Plăvaie.

Aceasta a determinat pe acad. prof. N. Ștefan ministrul Agriculturii și
director al ICHV București, să mă transfere ca cercetător  al Sta�iunii
Odobești, în mai 1959.

Și aici, cu sprijinul ICHV și al directorului N. Ștefan am mărit
suprafa�a Sta�iunii de la 5 ha  la 334 ha înfiin�ând și două pepiniere la
Cârligele și Doaga, împreună cu inginerul N. Pogorevici. Am construit un
combinat modern de vinifica�ie de 200 de vagoane pentru  vinificarea celor
334 ha, cu care fusese,, împroprietărită” Sta�iunea prin comasare, soldânduse

și cu un beneficiu de 2.180.000 lei.
Totodată cu cei 22 de cercetători, am înfiin�at 10 puncte de sprijin a

produc�iei în jude�ele Vrancea și Gala�i – pentru introducerea rezultatelor
știin�ifice ale sta�iunii în sectorul de produc�ie din IAS.

ÎNFIIN�AREA ȘCOLII DE VITICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA EI
LA NIVEL DE UNITATEE NA�IONALĂ, NUMITĂ COLEGIUL AGRI
COL ,,DIMITRIE CANTEMIR ” DIN HUȘI (sau ,,Sorbona
României”acad.prof. Mihai Ralea – care lucra la Sociologia Succesului și a
ministrului Constantin Prisnea care lucra la lucrarea ,,�ara Vinurilor”)

Au contribuit la fundamentarea școlii, când flagelul filoxerii se
apropia vertiginos de Huși mari personalită�i patriotice centrale și locale sub
conducerea acad. P.S. Aurelian primministru al României, generalul – erou al
Războiului  de Independen�ă, generalul Ghe. Teleman care a donat înfiin�ării
școlii Unitatea Militară din Huși, cu toate acareturile și dependin�ele , terenul
și via, hrubele pivni�ă pentru zarzavaturi și hruba pivni�ă pentru păstrarea
vinurilor noi în butoaie și sticle, senatorul de Huși,  politicianul N. Ghe. Lupu,
ministru Instruc�iunii – Spiru Haret, prefec�ii I. Munteanu și N. Titon și Dobre
Dobreanu, primarul orașului Huși ș.a. La aceștia sa atașat ceva mai târziu
hușeanul Mihai Ralea, ajuns vicepreședinte al Consiliului de Stat și o serie
întreagă de viticultori  foarte înstări�i.

Aceștia au organizat primul Congres Vitivinicol jude�ean, la Huși,
pentru jude�ul Fălciu (pe 10 decembrie 1897), când sa dispus și  înfiin�area
unui sindicat viticol, înfiin�area primei Școli de viticultură pentru instruirea
podgorenilor și a tineretului; înfiin�area unei Cooperative vitivinicole și
înfiin�area unei pivni�ecrame și vinoteci clasice de 30 de vagoane (1935
1945) ca să dea exemplu de vinificare superioară  tuturor podgorenilor.

De asemenea sa înfiin�at Gazeta vitivinicolă pentru informarea și
instruirea podgorenilor. 

La Congres au participat peste 4000 de delega�i reprezentând peste 5
000 de ha de vie.

Marele Conges, cu to�i cei de mai sus, a avut loc pe 10 decembie 1897
sub conducerea  domnilor: H. Bu�ureanu și V. Nicoleanu, primii mari sfetnici
ai primuluiministru, acad. P.S. Aurelian. Aceștia au diriguit toate problemele
congresului.

Trebuie sublinia faptul că înfiin�area primei Școli de viticultură din
România sa datorat marilor patrio�i hușeni, susaminti�i. 

Documentele acestui Congres se găsesc depuse de subsemnatul la
Biblioteca Orășănească ,,Mihai Ralea” din Huși – pentru păstrarea și docu
mentarea multor binevoitori.

Tot la Școala viticolă am înfiin�at în 1966 un Muzeul vitivinicol al
României cu 610  piese veritabile, aduse din toate podgoriile românești,
inclusiv Basarabia, prin absolven�ii mai ,,bătrâni” ai școlii, care păstoreau
multe sectoare vitivinicole și podgorii din România, ca și elevii ultimilor 30
de promo�ii (19641994).

În Muzeu se găsesc cele mai importante piese vitivinicole – din
antichitate și până în zilele noastre (conf. Acad.prof.I C.Teodorescu, prof.univ.
T Bejan și prof.univ. muzeograf  E. Mewes) care au participat la inaugurarea
Muzeului, mirânduse de varietatea obiectelor procurate (benevol sau cu bani).

La intrare – Muzeul viticol se deschide cu figurile principalilor
domnitori și protagoniști înaintași  ai Moldovei, precum Ștefan cel Mare,
Dimitrie Cantemir, A.I.Cuza, Mihail Kogălniceanu și al�ii. Sub aliniamentul
acestora se găsesc to�i ctitorii și fondatorii școlii: Ghe. Ghiorghiu, C.tin Hogaș,
Gheorghe Băl�atu și mul�i al�ii (fig. alăturate).

Sub ei se găsesc tablourile de promo�ie ale celor 100 promo�ii de
absolven�i, inclusiv trofeele și medaliile școlii, câștigate în cei peste 100 de
ani.

Tot la Huși, am construit  în 19751978 o nouă vinotecă ultramodernă
cu laboratoare, sală de degustări pentru elevi și protocol,  2 hrube – pivni�e de
10 vagoane pentru vinuri în sticle și o altă hrubă de 10 vagoane cu vinuri la
maturare în butoaie.

Aici trebuie spus că, vinoteca nouă a școlii – a fost declarată  ,,o
bijuterie arhitectonică” (acad. C. Lăzărescu) și primulministru Manea
Mănescu, participând la inaugurarea  Vinotecii noi, a Muzeului.

De un ajutor substan�ial în realizarea acestor obiective de patrimoniu
na�ional vitivinicol neau ajutat și următorii: prof.ing.Gheorghe Boboc,
prof.dr.ing. Irimia Artene și prof.ing.oenolog Eugenia Gaită  șeful sectorului
vitivinicol – din întreaga școală și  mecanizatorii Ghe. Chetran, Marcel Câdu,
C. Butuc, Soarvaș, Boj ș.a.

Școala a fost vizitată de peste 1000 de personalită�i, care șiau scris
impresiile în cele 5 volume masive de impresii (vol.I – 1916, pierdut în război;
vol.II – 19171945 – pierdut în război și vol.III, IV, V și VI care se găsesc în
Vinoteca școlii sau la foștii directori (care trebuie adunate întrun singur loc,
legate la tipografie și păstrate în casa de fier a directorului școlii – cum se scrie
în Regulamentul sacru al vinotecilor).

Pentru conformitate, Avram D. TUDOSIE

VA URMA
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ÎNTÂLNIRE DE SUFLET ȘI LANSARE DE CARTE LA PODU TURCULUIÎNTÂLNIRE DE SUFLET ȘI LANSARE DE CARTE LA PODU TURCULUI

Joi, 30 mai 2019, a avut loc la Liceul Tehnologic
„Alexandru Vlahu�ă” din Podu Turcului, lansarea celei 
dea XXXa căr�i a prof. dr. Dumitru V. Marin. Evenimentul sa
petrecut în cadrul întâlnirii de 60 de ani de la terminarea liceului
și au fost prezen�i o parte din protagoniștii căr�ii, to�i cei care au
putut să participe la întâlnire. Profesorul Mircea Varvara a strigat
catalogul, ceea ce a prilejuit emo�ii puternice și multă durere, 
pentru că mul�i nu mai sunt în via�ă.

A fost și o participare a tinerei genera�ii reprezentată de
câ�iva de elevii din localitate. Tot în cadrul acestei manifestări a
evoluat și forma�ia „Privighetorile Zeletinului”, forma�ie laureată
cu nenumărate premii na�ionale și interna�ionale, condusă de 
Nicolae Popa. Dăm cuvântul participan�ilor:

Dumitru V. MARIN: 
„Pu�ini am fost și am rămas și mai pu�ini. Pentru că la

aria de 7200 de kilometri pătra�i din care provin cei care au mers
la liceul din Podul Turcului și din cei 100 000 de copii ai acea
perioadă de timp, noi am fost doar 32 de elevi în prima clasă de 11
ani de studiu. Aici avem un reprezentant, domnul Druică care face
parte dintro genera�ie care a terminat doar cu 10 clase. To�i cei
care am făcut parte din acea genera�ie avem realizări, to�i au 
devenit niște oameni utili lor, societă�ii, familiilor lor, adică niște
oameni de valoare. To�i pot fi mândri de realizările lor, în func�ie
de condi�iile sociale, de noroc, de ambi�ii și uneori de dotarea
intelectuală. Dar proști nam fost nici unul până la urmă, dacă am
reușit să terminăm liceul – ceea ce în acele timpuri era mare lucru.
La unitatea din Târgu Mureș unde am fost înrola�i ca „bravi oșteni
ai patriei”, din 1400 de solda�i doar eu și Mihai terminasem liceul.
Cam aceasta era propor�ia: din 1000 erau numai doi care terminau
liceul.”

Ion BERDAN::
„Eu sunt un coleg mai mare, mai bătrân decât

dumneavoastră. Eu când am terminat liceul aveam 33 kg. Părin�ii
spuneau: „Nu cred co să trăiască băiatul acesta. Pe vremea aceea
nu știam ce va ajunge Marin, nu puteam intui de atunci ce va fi.
Dar Marin citea continuu și citea literatură de informare. Adică el
se interesa de căr�i care vorbeau de via�a din anumite zone ale
globului: din America, din Australia, din Nord, etc. Și mie îmi
plăcea stilul lui de a gândi în acele timpuri. Și încă o chestie de
spre Marin: Marin este din Giurgioana. Primii mei elevi din 
Giurgoana, în 1957 au fost niște copii de o înfă�ișare sufletească
și ca înfă�ișare deosebite. Printre copiii pe care iam avut atunci,
în clasa a IIa se numără și so�ia generalului Cheptene. Dorin 
Dorina mia fost elevă în clasa a IIa și mai avea o soră, Dorin
Savina. Stăteau în aceeași bancă. Aveau un păr ondulat natural.
Cumin�i și deștepte. Via�a nea mai prilejuit întâlniri cu cei din
Giurgoana. Iar casa mea și casa lui Marin în Giurgoana sunt ca
întro oglindă, ne desparte Valea Zeletinului. De la casa mea, în
linie dreaptă sunt până acolo cam șase kilometri. ”

Neculai POPA:
„În clasa a Va domnul profesor Varvara mia fost și mie

profesor. Reușea să ne facă să în�elegem orice. Acesta era un semn
că nu va rămâne la Podu Turcului, încă de pe atunci. Era un motor.
Mă miram întotdeauna cum poate să știe și să spună atâtea lucruri.

Ca să revin pu�in la activită�ile mele, trebuie să spun că

am fost mediatiza�i în toată �ara prin filmări și articole pe care
domnul Marin lea scris în ziarul dumnealui și în materialele pe
care lea publicat. În fiecare carte pe care a scriso a scris și despre
„Ansamblul de la Podul Turcului”. Așa că dacă cineva va întreba:
„Ce a făcut pentru Podul Turcului”, cel pu�in eu aș avea zeci de
dovezi. Despre deplasările din străinătate: am fost invita�i în
Ucraina. Am fost invita�i extraordinar de bine. Am cântat la 
Filarmonica din Cernău�i, la festivalul interna�ional. Cu o zi

înainte de Paști a venit inspectoarea generală de la Cernău�i cu o
altă inspectoare care nea înso�it permanent și nu a putut să facă o
colaborare cu liceul din Podu Turcului. Nici cazare nu li sa oferit.
A fost o rușine a României și a localită�ii noastre pentru ce sa în
tâmplat atunci.

În Ucraina a fost minunat, apoi am fost la Trevizo, în
Italia. A venit președintele Festivalului Interna�ional la Podu 
Turcului. Apoi la Viena, în Austria, unde am ob�inut premii și tro
fee interna�ionale, am fost la Roma în toamnă, în septembrie.
Mul�umesc domnului președinte al Uniunii Scriitorilor și 
Consiliului Jude�ean că neau ajutat. Închid amintind de invita�ia
pe care o avem la Paris. În acest an vom merge în Macedonia în
cadrul unui proiect. 

Ce am făcut pentru zona asta? Am fost invitat de o
comună Ivești să preiau un ansamblu și miau spus: „dar să ști�i că
mai mult de 50 de milioane nu vă putem da”. Aici nu iau nici un
leu. Și nu am putut pleca, pentru că am zis: „acesta este ansamblul,
acestea sunt Privighetorile Zeletinului.” Nu am putut pleca. La
anul sunte�i invita�i la cei 45 de ani pe care îi împlinește această
forma�ie. Ar fi o onoare pentru noi, așa cum și eu sunt onorat să
fiu alături de dumneavoastră. Vă urez mult succes, dumneavoastră
și familiilor dumneavoastră!

Dumitru BRĂNEANU:
„Este emo�ionantă această întâlnire. Dar cel mai impor

tant este că aici printre voi este prezent azi un om care va fost
profesor. Da, pentru că eu la facultate nu mai am nici un profesor.
Întâlnirea ca atare este emo�ionantă. Și pentru elevii
dumneavoastră. Este din păcate destinul nostru ca oameni: unii
pleacă mai devreme, al�ii mai târziu. E bine că vă întâlni�i din când
în când și e bine că avem printre noi și elevi din tânăra genera�ie.
Mă bucur că a�i putut să vă aduna�i pentru a trăi acele amintiri
frumoase din acei ani chiar dacă sunt anii din așa zisul „obsedatul
deceniu” – cu toate problemele pe care le știm, cu ce a însemnat
acea perioadă neclară și tulbure. Dar trebuie să ne asumăm și 
perioada din anii 50 și pe cea din anii 60. În acea perioadă sau
făcut și lucruri bune chiar dacă unii aruncă cu noroi, ceea ce nu
este corect. Pentru că atunci când aruncă cu noroi, aruncă cu noroi
în munca unor genera�ii. Care au construit ceva în �ara asta. Mă
bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi la invita�ia domnului
profesor care a insistat să vin. Este adevărat, eu sunt și redactor ad
junct la Meridianul Cultural Românesc, dumnealui și cu mine tre
buie să facem această revistă de cultură, mi se pare firesc să fiu
prezent la această întrunire.”

Corneliu BRUMĂ (fiul lui Tache BRUMĂ):
Am avut, în primul moment emo�ii, când domnul Profe

sor Doctor, Dumitru V. Marin mia propus să particip la această
întâlnire prilejuită de aniversarea primei promo�ii a ȘCOALII
MEDII DE 10 ANI –Podu Turcului, actual Liceului Alexandru

Vlahu�ă. Men�ionez că tata a fost primul DIRECTOR ADJUNCT
iar Rugină Cicerone DIRECTOR PLIN la înfiin�area în anul 1953.

Vă mărturisesc că am sim�it, în același timp o mare bu
curie, fiind Invitat de o personalitate marcantă a acestei zone și nu
numai.

Domnul Profesor Doctor a deschis drumuri noi, în presa
modernă, în televiziune, radio, interviuri cu mari personalită�i:
președin�i de stat, prim miniștri, deputa�i, senatori, ierarhi ai 
bisericii. A fost vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști
din România și până astăzi Președinte al Filialei Vaslui, orga
nizând manifestări socialculturale în jude�ele Iași, Bacău, Vaslui.

Cu reală mândrie vorbim despre autorul unor monografii
ale învă�ământului din Moldova, ale Festivalului Na�ional al
Umorului „CONSTANTIN TĂNASE”, ce  a avut un mare suc
ces, nenumărate contribu�ii știin�ifice precum: Studii și Adnotări
istorice, literare, „PERSONALITĂ�I DE PE VALEA ZELET
INULUI”, din ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR, și merită să am
intim reportaje, memorii de călătorie, editoriale, considera�ii socio
– economice etcetera.

De remarcat volumele omagiale „DIC�IONARUL 
ETNOLOGILOR ROMÂNI”, „ISTORIA JURNALISMULUI
DIN ROMÂNIA”, „ENCICLOPEDIA PERSONALITĂ�ILOR
DIN ROMÂNIA”, dic�ionare, etc.

Domnul DUMITRU V. MARIN este o prezen�ă
remarcabilă în cultura noastră ca profesor, prozator, ziarist, editor,
etnograf, Doctor în litere, politician valoros, plecat din aceste
locuri, întorcânduse mereu pe meleagurile natale, dând via�ă
anilor petrecu�i de genera�ii de absolven�i, în târgul de pe apa
ZELETINULUI.

Au fost doar gânduri despre acest OM providen�ial, care
a dat via�ă căr�ilor de vizită ale oamenilor valoroși, ridica�i de pe
Plaiul Moldovei, ini�iativă foarte curajoasă, de mare dimensiune
a domnului Tica Marin.

Propunerea să particip ma onorat deosebit, știind de la
cine vine – omul ce este autor a peste 60 de studii știin�ifice pub
licate, peste 700 de editoriale, mii de emisiuni și interviuri cu mari
oameni de stat, etc.

Mărturisesc cu modestie, mam gândit și la minuna�ii mei
părin�i, BRUMĂ TACHE și ANA(STELU�A), ambii cadre 
didactice dedicate școlii, pomeni�i și astăzi, cu redeveren�iozitate
de foștii lor elevi.

Tata. TACHE BRUMĂ, a trecut prin filtrele războiului,
prizonieratului, ale sovietismului românesc, învă�ător și profesor,
întemeietor de școli (a ridicat în diverse localită�i 7 școli generale),
om de catedră, de o conștiinciozitate și o seriozitate îmbinate cu
un zâmbet subtil și un BRAVO, ce te mobilizau spre studiu.

Ambii au fost demni formatori ai învă�ământului, ai
cadrelor tinere, metodiști ai inspectoratului școlar, au coordonat și
îndrumat comisii metodice, inspec�ii de grade didactice, activită�i
extrașcolare.

Parcurile Liceului, ale școlilor erau înfrumuse�ate prin
contribu�ie personală, creator al  unor trandafiri unici, prin culoare
și parfum, etc.

Nimic din ceea ce este omenesc, frumos, divin, nu lea
fost străin, fiind împătimi�i, îndrăgosti�i de ceea ce este înăl�ător:
programe artistice, forma�ii de teatru, începând de la vârste mici,
până la liceu, mari iubitori de în�elepciune.

Sintagma „IRONIA DESTINULUI ” a fost că șiau ded
icat întreaga via�ă școlii. Dar o via�ă scurtă cu pu�ine bucurii
dăruite de societate.

Dumitru V. MARIN
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GOSPODAR ÎN FORMĂ CONTINUATĂ 
II

Reporter: Stăm cu fa�a la un cătun de lângă o
suprafa�ă inundabilă în localitatea Cotârgaci, comuna
Băl�a�i, jud Iași și discutămcu Vasile Aștefanei, primarul
comunei . După un pâlc de copaci se văd niște utilaje.

Primar: Sunt parcate după ora de program.
Mâine diminea�ă reiau activitatea.

R: Azi a�i mai fost aici, domnule primar?
P: De trei ori: diminea�ă, la prânz și seara.

Trebuie să văd mersul real al lucrărilor. De la în
ceperea lucrării, până la recep�ia finală primarul tre
buie să știe în fiecare moment ce se întâmplă. Proiectul
este în mașina șefului de șantier. Dacă apar lucrări
neprevăzute, probleme. Dacă nu vom avea grijă ca
toate lucrările să se desfășoare conform graficului de
urmărire și control.

R: Și ce va fi aici?
P: Un pod. Aici lângă noi va fi un pilon și în

partea cealaltă a pârâului Bahluie� va fi alt pilon. Cele
două piloane vor fi unite de niște grinzi de 17 m, cu aviz
de la Apele române, de la mediu. Pe pod se va intra de
pe un dig mai înalt pe care îl vom construi alături. Pe
partea cealaltă oamenii vor putea coborî către Zmeu la
o distan�ă de 23 km. Dacă  ocolim avem cam 15 km.
mai mult. Oamenii nu vor mai veni prin Lungani, prin
Mădârjești și to�i agen�ii economici care administrează
terenurile vor putea folosi acest drum pentru ași
strânge recolta și a administra terenurile.

R: De la șosea până la Lungani sunt 16 km., apoi
6 km. Dumneavoastră ve�i scurta acest drum investind o
anumită sumă de bani.

P: Două milioane cinci sute de mii de euro,
accesa�i de la Ministerul dezvoltării regionale pentru
situa�ii de urgen�ă. Aici în această zonă exista un pod
vechi care expunea oamenii la risc. Plus că nu ne
puteam rezolva toate problemele. Am insistat mai mul�i

ani pentru construirea unui pod nou. Comisia care a
fost la fa�a locului nea dat dreptate, am făcut demer
surile necesare, am ob�inut fondurile și am făcut
licita�iile. Mia luat mul�i ani din via�ă, dar am reușit.
Suntem pe un șantier care mie mie drag. Acum chiar
arată ca un teren de sport.

R: Când vom vedea lucrarea?
P: Constructorul sa angajat ca în șase luni 

săi facem inaugurarea. Ceea ce vede�i în acest moment
este rodul a zece zile de muncă.

R: Probabil ave�i toate cele necesare pentru a vă
termina lucrarea.

P: Desigur. Acum condi�iile pentru licita�ii pe
sistemul electronic nu mai permite oricui să participe.
Caietul de sarcini și celelalte condi�ii sunt foarte dras
tice, cine nu întrunește toate condi�iile nu poate partic
ipa.

R: Aici, în fa�a noastră avem un câmp cam neîn
grijit.

P: Aici putem vorbi de câteva elemente de is
torie. În anul 1977, când au fost inunda�iile, pe dealul
din fa�a noastră erau foarte multe case. Era satul
Cotârgași. Un sat vechi, un sat cu renume. Au fost
alunecări de teren, oamenii au fost strămuta�i în satul
Mădârjești, a rămas acolo cimitirul, locul bisericii și
două trei case. Terenul se află în domeniul privat al co
munei Băl�a�i care are și pășune. Noi îl administrăm.
Nea fost milă să tăiem copacii de pe deal. Podul pe care
îl construim va trebui să faciliteze accesul
moștenitorilor care au rămas să aducă o lumânare la
mormântul mor�ilor din familiile lor.

R: Nu mă pot opri să vă întreb de dezvoltarea sec
torului zootehnic. Ave�i câteva vaci de soi aici, pe o pășune
de lângă noi. Se poate vorbi de dezvoltarea sectorului
zootehnic?

P: Categoric! Sunt firme specializate în
comună, oamenii au animale în gospodărie. Numai aici,
în cătunul Cotârgaci, nu există gospodărie să nu aibă
animale: vaci, oi, cai, păsări. O parte din ei au și ser
vici! Amplasarea acestui cătun în apropierea gării
facilitează accesul oamenilor către Iași, către Târgu
Frumos, Podu Iloaiei, la locul unde au serviciu. Iar oa
menii sau obișnuit: muncesc 8 ore și se întorc acasă,
continuă cu agricultura, zootehnia, legumicultura.
Niciodată aici no să vede�i oameni venind de la servi
ciu și culcânduse.

R: Asta demonstrează ceea ce a�i spus mai
înainte: că ave�i oameni gospodari în comună. La Cotâr
gaci avem un exemplu de fruntași ai comunei.

P: Absolut! În fiecare sat avem oameni gospo
dari. Nu to�i. Dar majoritatea. Dacă vă uita�i la ani
malele de pe câmp o să vede�i că nu sunt din cele slabe,
sunt curate, bine între�inute. Oamenii �in la ele.

R: Oamenii valorifică produsele?
P: Fiecare are propria lui solu�ie, unii folosesc

produsele pentru consum propriu.
R: Ce planuri de viitor mai ave�i după terminarea

podului?
P: Agricultura nu este treaba administra�iei,

deocamdată noi facilităm accesul în această zonă. Dar
eu cred că vor veni investitori. Oameni de afaceri se vor
retrage spre rural, orașele mari sunt sufocate. O să se
umple și Le�canii și Podu Iloaiei și vor ajunge și la
Băl�a�i. Mai mult, vor crește ai noștri. Vor reveni din
străinătate tineri cu experien�ă, cu calificare și sigur
vor găsi aici oportunită�i pentru afaceri. În aval de locul
unde ne aflăm avem 42 de hectare de teren neproduc
tiv. Baltă, mâl. Suntem în discu�ie cu niște noi parteneri
din China pentru a înfiin�a un nou parc fotovoltaic pe
niște piloni care rezistă în zonă inundabilă pentru a val
orifica acel teren. Nu spun că se va întâmpla mâine
poimâine, dar suntem în discu�ii avansate. Există in
teres și noi avem deschidere.

R: Domnule primar eu vă mul�umesc și am dori să
ne bucurăm împreună de ceea ce face�i aici.

P: Cu drag, oricând vă aștept.

Dumitru V. MARIN

BĂL�A�I – IAȘI
FORMA	IA DOINA SIMILEI

DIN LOCALITATEA 
ALEXANDRU VLAHU	Ă, 

LA ANIVERSARE
De 20 de ani, în localitatea Alexandru Vlahu�ă sărbătorile încep atunci

când mamele calcă şi spală costumele populare iar copiii se îndreaptă spre
şcoală cu mandolinele.

Forma�ia vocal instrumentală Doina Similei împlineşte 20 de ani de
activitate. Este unicul grup de mandoline din jude�.

20 de ani pe care inimosul dascăl Jorj Dulgheru, cel care a fondat si a
condus forma�ia neîntrerupt, ia dedicat culturii. Să spunem azi  La mul�i ani!
acestui Om minunat şi fiecărui copil care a cântat dea lungul timpului în
forma�ie! 20 de ani înseamnă o succesiune de genera�ii, copii artişti, talenta�i
care au crescut odată cu forma�ia. Numele comunei este azi cunoscut în lume,
în �ară şi peste hotare datorită lor. Zestrea lor de trofee şi diplome e foarte
bogată. 

Aceşti copiii păstrează şi duc mai departe tradi�ia populară. Ei au, pe
lângă talent, o vastă cultură şi o educa�ie aleasă, un spirit superior care se vede
prin ochii lor de artişti. Prestigiul acestei forma�ii este datorat implicării totale
a domnului învă�ător. Da, este o muncă titanică pe care o depune voluntar! Dar
rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor. Copiii sunt aplauda�i şi premia�i 
oriunde se duc. Ei ridică mult valoarea culturală a spa�iului pe care îl reprezintă.

Eu când spun că sunt mândră că sunt din comuna Alexandru Vlahu�ă,
mă gândesc la ei, aceşti copii minuna�i care îmi luminează sărbătorile. Sunt
mândră că şi fetele mele au cântat (cea mică încă mai cântă!) în forma�ie. 

To�i vlahu�enii suntem mândri de aceşti copii şi de acest dascăl care
neau dus cu cinste numele comunei în lume! Ei sunt cunoscu�i în Fran�a pen
tru că au realizat un duplex cu copiii talenta�i de acolo, dar și în Canada, SUA
si Israel pentru că am postat clipuri cu forma�ia pe siteuri culturale de acolo.
Dea lungul timpului, în cadrul forma�iei sau afirmat mai mul�i solişti vocali
de muzică populară, purtători ai graiului, cântecului şi portului popular.

Azi admirăm diplome, trofee, îi ascultăm, îi aplaudăm şi sufletul ni se
umple de bucurie! Dea lungul timpului au fost multe personalită�i vasluiene
care  leau fost alături, iau sprijinit. Au fost desigur şi momente dificile, lip
suri materiale pe care leau suplinit prin dorin�a de a merge mai departe! Şi au
reuşit! Anii sau scurs pentru ei în împliniri, realizări frumoase, cu o puternică
amprentă cultural artistică. 

La mul�i ani, Doina Similei! Mult succes şi lung drum înainte!
Gabriela Ana BALAN
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DEFRIŞĂRI
Iarna, cu securile
Au tăiat pădurile,
Vara fac o mutră sumbră,
Că nau unde sta la umbră.

Vasile LARCO

VACANŢA MARE
Cearta guvernamentală
La români le dă speranţa
Cau să plecen pielea goală
Toţi, la vară, la... Constanţa.

Lucian MĂNĂILESCU

VARA LA TERASĂ
Neatent din caleafară,
Bâlbâit cum e bunicul,
Până berea să o ceară,
Ia furat o muscă micul!

Gheorghe GURĂU

DRAGOSTE DE SERVICIU
În concediu, dânsul, vara,
Merge doar cu secretara...
Cum se vede, şi aici,
Se gândeşte la servici!

Gheorghe GROSU

LITORALUL VARA
Tariful urcă iarăşi imoral,
Căci raza sa scumpit (de soare)
Şi cine are bani de litoral,
E şi el... mare!

Dan CĂPRUCIU

UNUIA
Iarna vine, vara trece
Cu necazuri de tot felu'
Dar pe el îl lasă rece,
Că sa instalat la Bellu!

Florea ȘTEFĂNESCU

DELAPIDARE
Şefui tare supărat
Că, la început de vară,
Eu lam cam delapidat
De o nouă secretară.

Mircea COSTANDA

FETELE, COCHETELE
Vara, pe căldură mare,
În ţinutele sumare,
Este noua lor plăcere:
Cu buricul la vedere.

Gheorghe PĂUNULMU

EVENIMENTE...
„METEOROLOGICE”
Negură în plină vară
Cu potop de ploaieafară.
Iar în casă  ce "furtună"!
Soacra, fulgeră şi tună.

Virgil PETCU

VACANŢA MARE
Vara toatăi un remediu,
Excluzând vreun artificiu:
Intră soţii în concediu
Şi bunicii în servicii.

Vasile LARCO

RAPSODII DE VARĂ
I

Cinear putea să spună
Câţi secoli au trecut
Deo lună,
De când nu team văzut?…

Salcâmii plini de floare
Se uită lung spre sat,
Şin soare
Frunzişul legănat

Leatârnă ca o barbă…
Acolo miam găsit
În iarbă
Refugiul favorit.

Acolo, cantrun templu,
Deatâtea dimineţi
Contemplu
O tufă de scaieţi.

Pe când departen zare,
Mirat ca un copil,
Răsare
Un astru inutil…

II

Iubito, fără tine
Începeo nouă zi…
Dar cine
Le poate socoti?

Că zilelen restrişte
Senalţă şi apun
Ca nişte
Baloane de săpun…

Cu mâinile sub tâmplă
Cum stau aşa culcat,
Sentâmplă
Un fenomen ciudat:

Privirea mea distrată
Prin negre rămurişti
Miarată
Doi ochi adânci şi trişti

Şin orice strop de rouă
Văd două braţe, mici
Ca două
Picioare de furnici.

Dar dacă o lăcustă,
Din verdele talaz,
Robustă
Îmi sare pe obraz, –

Din ochii mei dispare
Mirajul interpus,
Pe care
Lam zugrăvit mai sus,

Şin ochii mei deodată,
Can alte dimineţi,
Sarată
O tufă de scaieţi…

III

Acum naturancepe
Cu tainicul ei glas
Din stepe
Să cântencet pe nas.

Prin ierburile crude,
Sub cerul fără fund,
Saude
Un bâzâit profund

Şi până la amiază
Pământul încropit
Adânc şi liniştit.

Sunt gâze şi gângănii
Ce sar şi fac mereu
Mătănii
Când trec prin dreptul meu,

Şimpreunânduşi zborul,
În ierburi îşi ascund
Amorul
Multiplu şi fecund.

IV

Şin vremea asta, oare,
Când eu visez mereu
La soare –
Ce face dorul meu?

Iubirea mea nebună,
Deabia trezităn zori,
Adună
Mănunchiuri mari de flori.

Sentreabă – ce să facă?
Şi făra pregeta,
Ea pleacă
Întins, la casa ta.

Şi nici nu bagi de seamă
Cum pasui furişat
Cu teamă
Sapropie de pat,

Ci doar tresari deodată
Şi parcăţi pare rău.
Mirată,
Te uiţi în jurul tău…

Iar eantrun suflet vine
Cu părul desfăcut
La mine,
Sămi spuie cea făcut…

Aşa, spre zarea largă,
Pe zi deatâtea ori
Aleargă
Pe drumuri lungi de flori.

V

Târziu, când peste lanuri
Coboară spre câmpii
Noianuri
De umbre argintii;

Când luminosul crainic,
Luceafărul stingher
Şi tainic
Saprinde iar pe cer

Şi cu lumina nouă
Sclipeşte ca un strop
De rouă
Pe vârful unui plop,

Iubirea mea fugară
Deabia sa liniştit,
Şiafară,
Ca un copul trudit,

Peun maldăr de sulfine,
Cu cel din urmă gând
La tine,
Adoarme suspinând.

George TOPÂRCEANU

Floare de tei,
Cât de curând te treci
Ochilor mei lucind
Tei arată pe veci.

Floare de crin,
Eu pururi am gândit
La ochiul tău iubit
De raze plin.

Floare de măr,
Copilă doar erai
Și de peatunci aveai
Aur în păr.

Flori de cireș,
Cine tea pus cândva
Plutind în calea mea
Dulce să ieși?

Floare de mai,
Cine tea pus să vii
Dacă mereu mai ai
Ochii tăi mari și vii

Floare de fag
Doina cântândumio
Reamintindumio
Sună cu drag.

Floare de corn,
Dulce vestindumă,
Întinerindumă
Sună un corn.

Floare de șes,
Este al cetă�ilor
Singurată�ilor
Vis și eres.

Floare de lunci,
Oare de mult sa dus
Steaua către apus?
Încă deatunci?

Floare de lac,
Deatunci cuprins cu chin
Eu sufăr și malin,
Sufăr și tac.

Floare de lan,
Deatunci te văd venind
Și blândă surâzând.
An după an.

Floare de deal,
Unde teai dus deatunci
Din codri și din lucruri
Peal lumii val?

Floare de plai,
Codrii și undele
Dulce pătrundule
Cu al tău rai.

Floare de văi,
Rămâi în calea mea,
Mângâie jalea mea,
În ochi îmi stăi.

Floare de stânci
Tu pleci, șiades te chem
Cu cântec și blestem
În văi adânci.

Floare de mun�i,
Dintre păduri de brad
Pururi izvoare cad
Palidei frun�i.

Floare de drum
Care tenduri peatât,
Șatuncea team iubit,
Atunci șacum.

Floare de vad,
Asemeni zorilor,
Căderii florilor
Stelele cad.

Flori de mormânt,
În taina serilor
Am dat durerilor
Aripi de vânt

Lună ce treci,
Crengile, frunzele
Dulce pătrunzele
Razale�i reci

Mihai EMINESCU

FLOARE DE TEI

PAGINĂ ÎNGRIJITĂ DE CĂTĂLIN SÎMPETRU
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A
JUDE	ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100
DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 434 p.

REMEMORARE
„Se stinge oare amintirea lui Marius Mircu? Imposibil!”

MARIUS MIRCU – 
110 ANI DE LA NAŞTERE

Pe 9 iunie sau împlinit 110 ani de la naşterea
celui care a fost Marius Mircu, reporter, ziarist,
memorialist, scriitor şi muzeograf român de origine
evreiască, din Bacău.

Evenimentul coincide fericit cu aniversarea anul
acesta a 100 de ani de jurnalism profesionist în România.

Important de menţionat este faptul că Filiala
BacăuNeamţ a Ziariştilor profesionişti din România, îi
poartă numele (Filiala „Marius Mircu” BacăuNeamţ a
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România).

Roni Căciularu, alt journalist şi scriitor băcăuan
celebru dar prea puţin cunoscut scria: “Se stinge oare
amintirea lui Marius Mircu?Imposibil! El scriitorul, gaze
tarul, istoricul, sociologul, politicianul, decanul de vârstă
al Asociaţiei Scriitorilor de Limba Română din Israel, el
evreul român şi românul evreu, suflet din sufletul nostru,
suflet din iubirile noatre, rază de admiraţie pentru talent şi
hărnicie, pentru puterea, voinţa şi izbânda lui de a ni se
dărui frumos şi demn, el, marele băcăuan şi scriitor
român, atât de apreciatul scriitor este aruncat la lada
uitării vionovate?Nu pot crede!”( (Roni Căciularu în
“Cafea şi fum de ţigară”, Editura Rexlibris, Sydney,
Australia, 2017, pag 7)

Marius Mircu, sa născut în data de 9 iunie 1909
la Bacău, ca fiu al lui Alter Ghersin Marcus, croitor, si al
Simeliei (n. Herscovici).

Este frate cu prozatorul Marcel Marcian si cu
academicianul/ matematicianul Solomon Marcus.

A fost absolvent al Şcolii Gimnaziale
“Alexandru Ioan Cuza” din Bacău, studiile liceale tot în
orașul natal, Bacău 

Continuă studiile apoi în Fran�a, dar devine și
absolvent al Facultă�ii de Drept a Universită�ii București.

Marius Mircu a fost preşedinte al Asociatiei
tinerilor scriitori, publicisti si artisti evrei din Romania –
1938.

A fost redactor sau colaborator la principalele
publicatii din Bucuresti: „Vremea”, „Reporter”, „Rampa”,
„Adevarul Literar si Artistic”, „Realitatea ilustrata”,
„Natiunea”, „Sanatatea”. „Ziarul Stiintelor si al
Calatoriilor”, „Ordinea”, „Universul copiiilor”, „Jurnalul

Copiilor”, la publicatiile evreiesti, inclusiv “Revista
Cultului Mozaic”.

Sa aflat printre initiatorii Muzeului Evreiesc din
Bucuresti si a fost directorul Muzeului – incepand de la
infiintare, timp de cinci ani

A imigrat in Israel in 1987 si a colaborat la toate
publicatiile din tara, la Kol Israel , unde a prezentat un
serial cu 200 de episoade dedicate istoriei presei evreiesti
din România.

A publicat in România si Israel peste 40 de vo
lume: literatura pentru copii, romane, reportaje, eseuri,
schite.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din
România si al Asociaţiei scriitorilor israelieni de limba
română.

Criticul Alex. Ştefănescu îl menţionează la
rândui pe Marius Mircu la categoria mari reporteri:
“Reportajul există azi, fiind scris de cineva care sia facut
ucenicia în presa românească dinainte de razboi, în emu
latie cu mari reporteri ca Geo Bogza, F. BruneaFox sau
Marius Mircu”

O bibliografie partiţială a operei lui Marius
Mircu: 24 de ore in jurul lumii, 1932, Vazduhul ne chea
ma, 1934, Nam descoperit America!, 1937, Atlantinia,
1939, Amntirile unei studente, 1940 Pogromul de la Iasi,
1944, Pogromurile din Bucovina si Dorohoi, Pogromurile
din Basarabia si Transnistria, 1947, Trimis special, 1974,
Dosarul Ana Pauker, 1991, Dosarul Ana Pauker, 1991,
Treizeci si sase de stalpi ai lumii, 1994, Oameni de ome
nie in vremuri de neomenie, 1996, Ce sa intamplat cu
evreii din Romania, 1996, 1997, trei volume.

Eseuri, povestiri pentru copii, schite: Despre
cativa copii, 1942, Sa emigram cu totii!, 1939, Sa
impiedicam razboiul?, 1938, Povestea minunata a lui
Shirley Temple, 1938 (cateva editii), Albumul
ShirleyTemple, 1938, Ed Cartea Noastra, Bucuresti
Rango, prietenul oamenilor, 1942 (sub numele de G. M.
Vladescu), Bucuresti, Povestea unui copil din zilele noa
stre, 1947, Bucuresti, Rascoala din jungla, 1947, Jurnalul
copiilor – gazeta saptamanala, 19471949, Numai
oamenii norocosi au noroc, 1989, Sapte buclucuri de scri
itor, 1993.

Romane: Peste cincizeci de ani, 1967,Tel Aviv,
Croitorul din Back, 1979, Mam nascut reporter, 1981,
Croitorul din Back – editia a lla, integrala – 1998,
Askelon. Seria “Sapte momente din istoria evreilor din
Romania”: Drama unui umorist, 1973, Haifa, Sapte
momente, 1977, Haifa, Alte sapte momente, 1978, Haifa,
Inca sapte momente, 1981, Haifa, Tot sapte momente,
1983, Haifa, Din nou sapte momente, 1987, Askelon, Iar
o data saptemomente, 1988, Askelon, Ultime sapte
momente, 1989, BatYam, Alte ultime sapte momente,
1992, Bat Yam.

Mai mult decât potrivite pentru a încheia această
scurtă rememorare, mi sau părut a fi tot cele scrise de
Roni Căciularu în “Cafea şi fum de ţigară”:

“Se ştie: uneori cuvântul poate ucide.Dar tot atât
de adevărat este că, uneori, absenţa cuvântului poate ucide
şi ea, pentru a doua oară. Lui Marius Mircu îi ajunge,
desigur, o singură moarte: aceea glorioasă, aceea pe care
şiar fi dorito şi a avuto. Şi, pentru a pune flori la
mormântul său, aducerile amintecel puţinse impun
aproape de la sine.”

(Roni Căciularu în “Cafea şi fum de ţigară”,
Editura Rexlibris, Sydney, Australia, 2017, pag 7)

Sursa foto:https://uzprbacau.blogspot.com/

Expert patrimoniu, 
Mihaela BĂBUŞANU
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LA IAŞI A DEBUTAT UN
VIITOR MARE POET:

MIHAI SAVIN!

Duminică, pe 9 iunie 2019, la Cercul Militar Iaşi a fost lansată cartea
de poezie "Imagini sub impuls", de Mihai Savin, cu oaspeţi din ţară şi Repub
lica Moldova. Manifestarea a avut loc în cadrul unui spectacol artistic de zile
mari şi întro sală arhiplină, cu peste 100 de oameni prezenţi la eveniment.

Noua Filială IaşiNord Est România, din cadrul Ligii Scriitorilor
Români, continuă astfel tradiţia culturală de la Cercul Militar din Dealul
Copoului, alături de partenerii săi tradiţionali: Cenaclul literarartistic "Octav
Băncilă" (de la CMI), Uniunea Creatorilor de Artă Profesionişti  Sucursala
Iaşi, Asociaţia Literară Păstorel Iaşi (ALPI), Asociaţia "Dor de Acasă". De re
marcat că, noua filială ieşeană din LSR, are în prezent, la doar câteva zile de
la constituire,  peste 30 de oameni de cultură înscrişi şi cererile de aderare în
noua structură nu se opresc aici.

Cu un prezidiu alcătuit din scriitorii Constantin Mănuţă, Constantin
Antin, Lidia Grosu (de la Chişinău, din Republica Moldova), Dan Teodorescu
(preşedintele Filialei IaşiNord Est România, din cadrul LSR) şi Corina Matei
Gherman (care a fost şi moderatorul evenimentului), aflaţi alături de poetul
Mihai Savin (cel care, la 63 ani, arată ca la... 33!), manifestarea a decurs ca la
carte, iar aplauzele din public au încununat un eveniment cultural de nota 10
plus!

În faţa unui public avid de cultură de bună calitate, cartea de poezie
de debut a ieşeanului Mihai Savin a fost prezentată de scriitorii care au publi
cat editorialele lor în prefaţa volumului, Constantin Anton şi Lidia Grosu (din
Chişinău  Republica Moldova), apoi de Constantin Mănuţă (cu o pertinentă
analiză pe text), Dan Teodorescu (care a spus că Mihai Savin va ajunge cât de
curând un al doilea Mircea Cărtărescu al României), Corina MateiGherman,
Veronica Bumbu (din Chişinău  Republica Moldova), Veronica RusuBucico
(din Bălţi  Republica Moldova), Viorica Şerban. Nicolina Petrov, Oana
Frenţescu, Calistrat Robu, Eugenia Nechita, Romeo Romila.

Au recitat poeziile lui Mihai Savin, din volumul "Imagini sub impuls",
Sofia Doina Gavrilă, Corina MateiGherman, Viorica Şerban.

Manifestarea de la CMI a avut şi un moment Mihai Eminescu, deru
lat în preajma zilei de 15 iunie, atunci când se comemorează 130 ani de la tre
cerea în nefiinţă a poetului naţional al românilor din dreapta şi stânga Prutului,
dar şi din Bucovina de Nord, mai precis de la Cernăuţi. Scriitorul Constantin
Mănuţă a prezentat ziarul "Neamul Românesc", din secolul trecut, dedicat lui
Eminescu, iar poeta Angela Pistol a recitat din propriile versuri scrise în memo
ria poetului nostru naţional.

Programul artistic al manifestării a mai cuprins recitaluri muzicale, în
prim plan fiind Bogdan Lazăr (la vioară, de la clasa prof. Nina Munteanu),
Miruna Ştefaniu şi Anastasia Radu (muzică uşoară), Diana Crăcană şi Rodica
IoniţăGrosu (muzică populară), soprana Romina Ţurcan.

Un element inedit la prezentat tânărul Andrei Grozavu (preşedintele
GISU), care a invitat asistenţa la parcuirgerea unui traseu de pădure de mare
frumuseţe, în localitatea sa natală  Muncel, din judeţul Iaşi.

În continuare, ansamblul coral "Speranţa", sub conducerea dirijorului
Sofia Doina Gavrilă a prezentat un reuşit program artistic.

În final, poetul Mihai Savin, cunoscut mai mult în străinătate decât în
România, a menţionat: "Imagini sub impuls este o carte ce demonstrează in
deciziile unei trăiri și extazul unui vid interior. Prin ea descopăr fiorul pur și
concret al mișcării, plecarea și reîntoarcerea, pe un fond cenușiu al lumii. De
multe ori așa se întâmplă când te hotărăști să pleci din tine spre o cauză
dinafară... Doar să scrii! De asemenea, mulţumesc publicului pentru prezenţă,
a fost o fericire pentru mine să vă ştiu aproape. Omul este sărac, dar cu 
Dumnezeu devine bogat! Dumneavoastră, cei din public, miaţi dat şansa să
scriu poezie. Vă promit un al doilea volum, în toamnă!".

Înaintea tradiţionalei fotografii de grup şi de "grupuri", moderatorul
Corina MateiGherman a mai mulţumit pentru implicare şi ajutor col. Benone
Tiron (comandantul Cercului Militar Iaşi), graficianului Eugen D. Nicanor, vi
itorului membru al echipei de graficieni al Filialei IaşiNord Est România din
cadrul LSR, Constantin Lupaşcu şi regizorului tehnic Ioan Vârlan.

Vineri, pe 14 iunie 2019, de la ora 16.30, o nouă manifestare cu pub
lic va avea loc la Cercul Militar din Iaşi, în cadrul vernisajului expoziţiei de
pictură a doamnei Eugenia Nechita, cu un moment de omagiere a poetului
naţional Mihai Eminescu. Vă aşteptăm alături de noi, căci noi nu dorim să fim
bogaţi, ci dorim să fim fericiţi, după cum bine spunea recent la Iaşi, 
Sanctitatea Sa Papa Francisc.

Dan TEODORESCU



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca.

700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/ 077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ nego

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

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
91 locuri de muncă disponibile la 12.06.2019

– ALDELIA SRL 5 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor

– ANDARAS SRL 1 croitor
– ASE ANGORATEX SRL 1 confec�ioner,

prelucrator în industria textilă
– BAXGILDOR SRL 2 confec�ioneri articole din

piele și înlocuitori
– BROMJOVICER S.R.L. 6 muncitori necalifica�i

în industria confec�iilor
– CARIOTCOM SRL 1 bucătar
– CARISAB SRL 1 muncitor necalificat la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– CIBLIM PROD SRL 2 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– CONFECTII INTEGRATE MOLDOVA SRL 5
confec�ioneriasamblori articole din textile

– IRYROM SRL 1 vânzător
– KAR HUNTER SRL 5 muncitori necalifica�i la

asamblarea, montarea pieselor, 1 ucenic
– MARKALG FOOD SRL2 bucătar, 2 ospătari

(chelner), 2 șoferi de autoturisme și camionete
– MOBILGLASS S.R.L. 1 ambalator manual
– NICOMON S.R.L. 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– PARFENE JANA PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ 1 vânzător
– PETAL SA 5 muncitori necalifica�i la ambalarea

produselor solide si semisolide
– SC BUCUROSII SRL 1 ambalator manual
– SC REIAda SHOES SRL 1 confec�ioner articole

din piele si înlocuitori
– SC STARTAF SRL 2 ajutor bucătar, 5 ajutor

ospătar, 4 cameriste hotel
– SC VERAMIR AUTO SRL 1 secretară
– SC VIOBALTEX SRL HUSI 1 confec�ionerasam

blor articole din textile
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 barman, 1 ospătar

(chelner)
– SPIDERFLUX SRL 1 spălător vehicule
– VASEA SRL 1 ajutor bucătar, 1 barman

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din tablă, 30X15m, în
localitatea Zăpodeni, Vaslui.

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela�ii la telefon: 0744.231380
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NORMALITATE LA LUNGANI – IAȘI
LUNGANI

O altă vizită  în comuna Lungani jud. Iași, poate fi o altă bucurie: aici sunt persoane demne
de toată pre�uirea care influen�ează hotărâtor via�a consătenilor. Primul este „viceprimarul cu
func�ie de primar”, un om gospodar și la locul lui, de care ascultă nu numai func�ionarii primăriei
ci destui dintre cei aproape 5000 de oameni care alcătuiesc o comunitate în procent de 90% �igani.
Există un aparat al Primăriei, destul de numeros, din care se eviden�iază secretara comunei,
Marlena Alecsa, o intreprinzătoare rară, bună cunoscătoare a Legilor, careși împarte timpul între
munca specifică și studii, mereu în plan vizibil, am remarcat recent activitatea contabilei Liliana
Benza, care răspunde „prezent” la orice ini�iativă și asigură competent administrarea finan�elor
locale, func�ionarul Constantin  Simion, pe care lam auzit vorbind entuziast de Înăl�area Domnului
ș.a.  Am observat că, în mod deosebit, se impune aten�iei dna Marieta Gîmbu�ă, ca rar om de spir
it al locului: are o participare la via�a socială a comunită�ii, cu totul de excep�ie.

Deci fondul uman al conducătorilor locali ar fi pe măsura cerin�elor timpului.
Am participat la manifestările consacrate Zilei eroilor, în satul Crucea, după ce „am înre

gistrat” pregătirile pentru celelalte sate. Am văzut pe viu că, chiar în lipsa lui Virgil Corobu�ă, pri
mar interimar, totul se desfășoară de fapt normal și cu destul con�inut pentru care să merite aten�ia
noastră.

– Cum se desfășoară activitatea, astăzi, domnule Corobu�ă ?
– Normal, domnule profesor…   

„Am să vă spun câteva cuvinte despre această zi Sfântă de înăl�are”, șia deschis
interven�ia de lângă Biserica de la Crucea, delegatul Constantin Simion:

„Ziua eroilor reprezintă o zi importantă în conștiin�a noastră, care ne definește ca na�iune
în comunitatea europeană. România a fost prima �ară care, prin decrete și legi, în 1920, a asociat
comemorarea eroilor români cu Ziua Înăl�ării Domnului. Astfel în această zi sunt pomeni�i to�i cei
care prin suferin�a și prin jertfa lor din toate timpurile și în toate locurile au continuat idealurile
de unitate, libertate și demnitate ale poporului român, ale creștinătă�ii și Europei.”

Desigur împrejurul vechii biserici, unde există două simboluri ale reprezentării patriei,
adică o cruce monument, drapată cu un steag tricolor …și un tei gros, dar uscat și cu viguroasele
sale ramuri tăiate ca niște bra�e amputate, încât parcă și acesta înal�ă o rugă pentru părin�i, pentru
eroi, pentru sufletul românesc, împrejurul locașului au fost numeroși elevi, părin�i, oameni ai satu
lui, și, foarte evident preotul satului (de 14 ani păstorul sufletelor locale), directorul școlii și cadre
didactice.

Am fost foarte plăcut surprins că în localul reabilitat de școală înva�ă 480 de elevi și că
mai este nevoie de spa�iu de școlarizare, de o grădini�ă, de alte dotări: natalitatea locului înseamnă
speran�e în plus pentru conlocuitorii acestuia. Simpaticul Director al Școlii generale, Gheorghe
Lu�ă afirma convins că și în anii viitori acest trend va continua. Surprinderea a continuat când am

văzut calitatea programului, liniștea, ordinea, respectul pentru cei care au fost și chiar dacă nu 
șiau lăsat oasele în cimitirul acesta, au luptat până la capăt pentru �ară și libertate.

– Ce sărbători�i voi, astăzi, îl întreb pe un elev.
– Înăl�area la cer a eroilor…
Mam îndreptat  gândul și la veteranul Costache David din satul Zmeu, născut în 1921,

care a scăpat cu greu din încercuirea de la Cotu Donului. (Îi doresc și în continuare multă
sănătate!?).

De fapt și cuvântul preotului paroh, Bogdan  Movilă (am glumit cu el invitândul să nu
cumva să mai fie Purece) și al celor care au urmat, și programul artistic (de apreciat amplificarea
sunetului asigurată de preot) și mai ales receptivitatea oamenilor, toate la un loc au asigurat
realizarea unei manifestări patriotice de bună calitate. Prânzul colectiv mi sa părut… la timp.

Înspre finalul deplasării mam oprit la unul dintre cei mai vârstnici oameni din Crucea,
unde am fost întâmpinat de fiul lui Gheorghe (Ciritel) și de nora acestuia (greu șia spus prenu
mele), care lau strigat la poartă pe veteran. 

Reporter: Vă urez o zi frumoasă și ne bucurăm să vă vedem azi, în zi de înăl�are. Hristos
sa înăl�at. În ce an teai născut dumneata, domnul Tezu Gheorghe?

Tezu Gheorghe: Adevărat sanăl�at. Mam născut în 1928. La data de 29 mai.
R: Deci, în timpul războiului erai mărișor. Miai spus că aici, pe aceste dealuri pe  timpul

războiului era amplasată o antiaeriană. Ce sa întâmplat în acel timp?
T.G.: Pe acest deal, era o perdea de spini și pe dealul de lângă noi era amplasat o

antiaeriană. De acolo a fost trimisă o bombă în sat. În sat erau un grup de ruși pe atunci și
bomba a căzut exact în mijlocul lor. Stăteau to�i aduna�i și jucau căr�i când sa întâmplat
aceasta. Unii au fost sfârteca�i pe loc, al�ii au murit mai târziu. Unul a fugit cu falca sfârtecată
și a ajuns la noi pe prispă. A murit acolo. Tata la îngropat la noi în grădină, întrun șan�
unde ne adăposteam și noi de bombe. Și după vreo lună, tata a zis: „Hai măi săl ducem și noi
de aici la biserică. Și lam pus în căru�ă, învelit în hainele lui militare iar la biserică lam
îngropat. La biserică, sus pe deal”

R: Ia�i pus vreun semn? Ști�i ce religie avea? Era rus, am în�eles. Deci se rupsese linia
frontului.

T.G.: Religie? Nu, nu știu eu de astea. Veniseră deja rușii. Sa rupt linia frontului și
rușii treceau permanent cu mașinile. Mergeau în �ară.

R: Aici nu au stat rușii? Și popula�ia cum iau primit?
T.G.: Nu, treceau doar pe aici. Oamenii stăteau prin gropi, se adăposteau de bombe.

Aici au fost bombardamente. Mai înainte de a se rupe frontul au venit  niște avioane dinspre
Popești dinspre Leordeni și au lăsat niște bombe. Sa aprins o casă, a murit un om. Familia
noastră na avut de suferit, dar coloana aceea de nem�i venea de la pădure. Aveau căru�e de
lemne ca să facă cazemate. Și avioanele acelea au început să bombardeze. Au omorât un băiat
din sat, a ars o casă. Era o cumnată dea mea aici, a murit și ea. Aici a fost moșia lui Mișu
Ștefănescu.

R: Ai fost gestionar, am în�eles. Ai avut probleme cu bolșevicii, cu comuniștii?
T.G.: Da, am fost „numai” 38 de ani. Probleme nu am avut. Am fost și reangajat, în

securitate, dar pregătire nu am avut. Patru clase. Dar așa a vrut Dumnezeu. Am o fată aici
aproape de mine și un băiat în Anglia. Sunt mul�umit.

R: Mă bucur că vă sim�i�i realizat și vă doresc să vă bucura�i de via�ă.

Până la urmă documentarea mea despre Ziua Eroilor, sărbătoarea Înăl�ării Domnului se
poate încheia cu bucuria că Virgil Corobu�ă poate coordona eficient o desfășurare artistică și
patriotică posibilă și mai ales necesară în mediul său de via�ă. Am văzut că viceprimarul și
Consilierul primarului sunt și ei bine ancora�i și preocupa�i în „mișcarea” zilei.

Ar fi cu adevărat de apreciat că via�a în liniște (de asta reproduc interviul, să amintim de
război și vremuri grele) și încrederea în munca  desfășurată ar fi o condi�ie de creștere a nivelului
vie�ii. Se poate, dar, și la Lungani să existe o desfășurare de for�e artistice și patriotice demne de
perioada în care, la Goești, Barbu Ștefănescu Delavrancea scria trilogia „Apus de soare” cu ves
titele cuvinte atribuite lui Ștefan cel Mare: „Moldova na fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor
și urmașilor urmașilor voștri în vecii vecilor”. 

Dumitru V. MARIN

Virgil COROBU
Ă, primarul comunei LUNGANI

Gheorghe TEZU povestește întâmplări din timpul războiului


