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POLITICĂ 
ŞI

CULTURĂ                
Desigur,  ne place să scriem despre tot felul

de evenimente, care de care mai ochioase pentru cititorii
noștri. Avalanșa acestora nu ne sperie  pentru că putem să
selectăm  ce ni se pare interesant.
Politica pare a fi la zi cam întotdeauna. Dar, acum e ceva
mai necesar să ne oprim la acest aspect pentru că sunt
alegeri și iar alegeri.

Scriam că acolo în America, desfășurarea impresio-
nantă de forțe i-a dat câștig de cauză lui Donald Trump, in
dauna lui Hillary Clinton.

Dacă aceia de acolo au strănutat ,noi tușim de-a
binelea și ne îngrijorăm  de centura roșie dimprejurul
României.
Citesc,  totuși că se fac eforturi pentru invalidarea lui
Trump,dar asta nu va aduce pacea sub stejarii din Carpați.

Alături, IgonDodon își intră pe făgașul trasat de
maica Rusie, am înțeles că personajul e un tip deștept, deci
e determinat să nu mai viseze la Europa. Nu știm cum îl va
judeca( dacă o va face vreodată) istoria, pentru cât rău
poate face omul acesta  românismului, limbii române și
tinerei ge-nerații din Republica Moldova.

Așa cum ”pleacă” lucrurile, e rău de tot și-s vremuri
de jălire! Mă consider patriot și apărător al limbii naționale
alături de Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Ungureanu și
mulți alții, iar atentatul criminal prin ”limba moldovenească”
mi se pare nimicitor. Pentru moldovenii de peste Prut! Ce
îndepărtată părea Unirea, dar ce se tot depărtează acum!!!

Aici , adică la noi, e aici!!
Tot alegeri, tot non-combative, tot pe cărători lideri

de la București. Poate vor fi niște echilibrări determinate de
ceilalți competitori ,dar tot la PSD vor trage alegătorii. Nu
pentru că cei din capul listei ar fi prea grozavi, ci pentru că
PSD  e un partid mare, generează plusul de încredere.Dacă
mai era Partidul Comunist Român, acolo se adunau voturile
vasluienilor.

Am sugerat că în legislatura viitoare vom vorbi tot
cu majoritatea dintre cei de acum, chiar dacă se clamează
”schimbarea” si înnoirea.

Adrian Solomon, Ana Birchal și Irinel Stativă (cu
ceva semne de întrebare) , Daniel Olteanu (PNL) , Corneliu
Bichineț (PMP) vor fi sigur  în Camera Deputaților, iar
Gabriela Crețu și Nelu Tătaru, în Senat.

Al treilea pentru Vaslui va veni din redistribuiri, ca
și ceilalți doi, la deputați.

Ce câștigă, ce pierde Județul Vaslui?
Va rămane tot amărât ca și pană acum!
Mașina de vot pentru candidații din alte părți care

vor face pasul 2, către uitare , așa cum a procedat medicul
Tudor Cihodaru.

Proștii mulți sunt buni doar in ziua de 11 Decembrie
2016, când vor ștampila victoria la alde Dandanache și-și
vor lua porția de dezamăgire. 

Regret că fără alegeri nu se poate. Dar neamul
acesta al Vasluienilor, prea e menit a fi prăpădit și nenorocit!

Despre ieșeni, băcăoani, gălățeni�în viitor.
Despre cultura meleagurilor moldave, avem multe

de spus, grație unor suflete înaripate și neodihnite.
Până la dispariția culturii naționale nu mai e prea

mult, dar-mi-te în județul crimelor, violurilor și tuturor por-
căriilor de rang național!?

Vedeți vreun candidat că vorbește sau acționează
pentru cultură?
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Prof. Dr. Vicu Merlan e de-
osebit de activ. Omul acesta mărunţel,
cu copii şi greutăţi, mereu sabotat de o
directoare  de şcoală ge-nerală, de la
Creţeşti-Vaslui, reuşeşte ceva mai pre-
sus de fire „Magazin cultural-ştiinţific
Lohanul, anul X, nr.3(39) pe Oc-
tombrie 2016.

Dacă nu mai ştim noi cu căte
greutăţi se confruntă un conducător de
revistă, atunci nimeni nu mai ştie.
Dl profesor Dr. Vicu Merlan, profesor
de istorie şi educaţie fizică la şcoala
generală Creţeşti işi depăşeşte cu mult
condiţia şi menţine ritmicitatea acestei
reviste de importanţă actuală şi ...de vi-
itor. 

Revista trebuie citită ca să vă daţi
seama de această mare reuşită! 

Mulţumim, Vicule!

Ion N. Oprea 

Împlineşte... raftul

Prietenul nostru ieşean  ne
trimite  altă carte, care îi  îm-
plineşte  raftul cu operă.

Ion, este un creator
tare activ, îi semnalăm cartea
de faţă şi-l rugăm să ne mai
trimită altele.
Cele 384 de pagini din Deca-

niada antologiilor (Pim,
Iaşi,2016) merită citite pe
nerăsuflate.
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I. În seara de 12 noiem-
brie a.c., pe raza comunei Ștefan
cel Mare a avut loc un accident
de circulație soldat cu decesul
unei persoane.

În timp ce M. Alexandru, de
26 de ani, domiciliat în municipiul
Vaslui, conducea autovehiculul pe
D.N 15 D, din direcția Negrești către
Vaslui, pe raza localității
Cănțălărești, a accidentat cu partea
din dreapta față a autoturismului un
bărbat de 61 de ani, domiciliat în
comuna Ștefan cel Mare. Acesta se
deplasa pe partea carosabilă pe ace-
lași sens de mers, către Negrești.
Echipajul medical ajuns la fața locu-
lui a constatat decesul bărbatului. 

După producerea accidentu-
lui, conducătorul auto a mutat mașina
pe sensul de mers Vaslui către
Negrești, orientat cu fața către Vaslui.
M. Alexandru a fost testat
alcoolscopic rezultatul fiind negativ,
iar ulterior i-au fost recoltate probe
biologice de sânge în vederea sta-
bilirii alcoolemie.

În cauză, polițiștii continuă
cercetările pentru stabilirea cu exac-
titate a condiţiilor în care s-a produs
evenimentul, fiind întocmit dosar de
cercetare penală sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de ucidere
din culpă și părăsirea locului acci-
dentului, ori modificarea sau șter-
gerea urmelor acestuia.

II. De asemenea, în
noaptea de 12 spre 13 noiembrie
a.c., pe raza comunei Drânceni a
avut loc un alt accident de circu-
lație soldat cu vătămarea corpo-
rală a două persoane.

În timp ce B. Paul, de 29 de
ani, domiciliat în comuna Stănilești,
conducea autoturismul pe DN 24 B,
din direcția Vama Albița către
municipiul Huși, din cauza neadap-
tării vitezei la condițiile meteo nefa-

vorabile (ploaie), a pierdut controlul
asupra direcției de deplasare și s-a
răsturnat cu mașina în afara părții
carosabile.

Din accident a rezultat vătă-
marea corporală a conducătorului
auto și a unei tinere de 16 ani, din
comuna Crețești, pasageră în autotu-
rism. Cele două persoane au fost
transportate la Spitalul Municipal
Huși. Bărbatul a fost diagnosticat cu
”policontuzii prin accident rutier,
traumatism cervical, traumatism
cranio-facial, fractură piramidă naza-
lă", iar tânăra a fost diagnosticată cu
politraumatism prin accident rutier,
traumatism cranio-facial, traumatism
cervical, fractură piramidă nazală”.
Conducatorul auto nu a putut fi testat
alcoolscopic, din cauza leziunilor
suferite, însă i-au fost recoltate
mostre biologice de sânge în vederea
stabilirii alcoolemiei.

În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de vătămare corporală
din culpă.

Ţinând cont de faptul că
meteorologii au anunţat vreme
ploioasă, Poliţia Rutieră le rea-
minteşte conducătorilor auto că în
condiţiile unui carosabil umed să
adopte o manieră calmă de condu-
cere, evitând la maximum bruscarea
comenzilor vehiculului. 

De asemenea, este absolut
necesar să ruleze cu viteză redusă,
adaptată permanent condiţiilor de
drum şi să efectueze fiecare manevră
numai după o temeinică asigurare. În
situaţia în care vizibilitatea în
oglinzile autovehiculului este redusă
din cauza stropilor de ploaie,
folosirea luminilor de către ceilalţi
conducători auto reduce riscul pro-
ducerii unor accidente cauzate de
neasigurarea la schimbarea direcţiei
de mers. De aceea, poliţiştii rutieri
recomandă ca luminile de întâlnire
ale autovehiculelor să fie aprinse şi

pe timpul zilei, pe toate categoriile
de drumuri. Atenţie sporită necesită
şi sistemul de ventilaţie-dezaburire a
parbrizului şi lunetei maşinii, care
trebuie să funcţioneze impecabil. 

III.  Din cauza
nepăstrării unei distanțe de sigu-
ranță între autovehicule, în
urma cu câteva zile, pe raza
municipiului Bârlad, a avut loc
un accident de circulație soldat
cu vătămarea corporală a două
persoane.

F. Ionel, de 43 de ani, din

comuna Perieni se deplasa cu auto-

turismul pe strada Tecuciului având

direcția de deplasare Tecuci către

Bârlad. Bărbatul a oprit mașina cu

intenția de a efectua manevra de viraj

către stânga. În acest moment, R

Silviu, de 43 de ani, din municipiul

Bârlad, care se deplasa cu autoturis-

mul în aceeași direcție, din cauza

faptului că nu a păstrat o distanță

corespunzătoare față de autovehicul-

ul din fața sa, a intrat în coliziune cu

mașina condusă de F. Ionel.

Din accident a rezultat vătă-

marea corporală a celor doi conducă-

tori auto. Victimele au fost trans-

portate la Spitalul Municipal de

Urgență ”Elena Beldiman” Bârlad

unde F. Ionel a fost diagnosticat cu

”politraumatism prin accident rutier

”, iar R. Silviu a fost diagnosticat cu

”fractură de craniu”. R. Silviu a fost

transferat la o unitate medicală din

municipiul Iași pentru acordarea de

îngrijiri medicale de specialitate.

Rezultatele testărilor celor

doi conducători auto au indicat faptul

că nu au consumat băuturi alcoolice.
În cauză se efectuează

cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de vătămare corporală
din culpă.

IV. A spulberat trei bârlădeni 
pe trecerea de pietoni

Un tânăr, în vârstă de 29

de ani, din municipiul Bârlad a fost

reținut de polițiști, fiind cercetat

pentru comiterea mai multor

infracțiuni la regimul circulației

rutiere.  

Polițiștii din cadrul Biroului

Rutier Bârlad l-au reținut pentru 24

ore pe B. Nicu, de 29 de ani, din

municipiul Bârlad, acesta fiind cer-

cetat pentru săvârșirea infracțiunilor

de vătămare corporală din culpă și

părăsirea locului accidentului.

În seara de 10 noiembrie

a.c., poliţiştii bârladeni au fost sesi-

zați prin apelul de urgență 112 despre

producerea unui accident de circulație

pe B-dul Republicii din municipiul

Bârlad, eveniment soldat cu vătă-

marea corporală a trei persoane.

Deplasați la fața locului,

polițiștii au constatat că trei persoane,

un bărbat de 63 ani și două femei, în

vârstă de 21, respectiv 53 de ani, care

se angajase în traversarea străzii re-

gulamentar, pe trecerea de pietoni din

fața Cinematografului Bârlad, au fost

accidentate de un conducător auto

care se deplasa din direcția “Cerbul

de Aur” către Confecții. După acci-

dent conducătorul auto a părăsit locul

faptei.

Imediat, polițiștii Biroului

Rutier Bârlad au demarat activități

specifice pentru identificarea acestuia

și în mai puțin de 3 ore, conducătorul

auto a fost depistat într-un imobil din

municipiul Bârlad. Polițiștii l-au iden-

tificat ca fiind B. Nicu și au stabilit că

este posesorul unui permis de condu-

cere eliberat de autoritățile italiene.

Din investigații a rezultat faptul că

autoturismul implicat în accident a

fost ascuns de tânăr pe un drum sătesc

din localitatea Trestiana, comuna

Grivița. Conducătorul auto a fost tes-

tat cu aparatul alcooltest rezultatul

fiind negativ.
Victimele accidentului au

fost transportate la spital. Bărbatul a
fost diagnosticat cu  ”fractură treime
medie tibie dreapta, fractură gambă
dreapta”, tânăra de 21 de ani diagnos-
ticată cu ”fracturi costale”, iar femeia
de 53 de ani diagnosticată cu ”poli-
traumatism prin accident rutier”.  B.
Nicu a fost prezentat la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Bârlad, cu pro-
punerea de arestare preventivă.

În ultimele zile, pe raza județului Vaslui au avut loc două

accidente de circulație în urma cărora o persoană a decedat, iar

două au suferit vătămări corporale grave.

ACCIDENTE
DE CIRCULAŢIE

În contextul avertizării
Cod Portocaliu emisă zilele tre-
cute de către Institutul Naţional de
Hidrologie şi Gospodărire a
Apelor,  pompierii militari ai
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “ Podul Înalt” Vaslui , au
fost mobilizaţi să intervină în
comuna Dragomireşti.   

Pentru înlăturarea
efectelor precipitaţiilor,s-au
deplasatDetaşamentele de
Pompieri Vaslui şi Bârlad, cu
două motopompe remorcabile şi

trei motopompe transportabile, cu
şase mijloace de deplasare pentru
muncă operativă şi transport
echipamente de intervenţie , cu 22
subofiţeri şi 3 ofiţeri.

În urma precipitaţiilor căzute,
a scurgerilor de pe versanţi  şi a
unei breşe create într-un dig din
localitatea Doagele,   a fost inun-
dată  o porţiune din drumul
judeţean D.J. 241C, fapt ce a con-
dus la  erodarea balastrului pus
deasupra tuburilor unui podeţ şi
imposibilitatea accesului, din
primul moment, a forţelor de inter-
venţie în zona afectată.  După
scurgerea apei, când nivelul aces-
teia  a permis accesul în localitate,
după efectuarea unei recunoaşteri
privind pagubele produse,  s-a
constatat că au fost inundate doar
14 curţi şi o casă în care numai era
apă, nefiind astfel  necesară inter-
venţia pompierilor pentru evac-
uarea apei. Deasemenea, nu a fost
necesară luarea măsurilor pentru
evacuarea populaţiei din zona
afectată.  

Concomitent cu această misi-
une, s-a efectuat o verificare a
celor mai vulnerabile puncte la
inundaţie de pe râul Bârlad, aflat
sub cod portocaliu, nefiind con-
statate probleme deosebite. 

Pentru eficientizarea acțiunilor
de răspuns, pe durata manifestării
situației de  urgență, la nivelul
Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Vaslui a fost activată
grupa  operativă și suplimentate
echipajele de intervenție.

Conducerea acţiunilor de
intervenţie a fost realizată  de către
presedintele Comitelului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă- prefec-
tul judeţului şi inspectorul şef a
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Vaslui, colonel Gheorghe
Blagoci, în calitate de vicepreşed-
intele al Comitelului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă.

DRUM JUDEŢEAN 
INUNDAT 
ÎN COMUNA 
DRAGOMIREŞTI    
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Republica Moldova 

ÎNCEPE DODONIADA ?!

Cine şi-ar fi închipuit că
Igor Dodon va câştiga alegerile în
Republica Moldova?! Doar în visele
cele mai urâte... Şi iată că aceste
vise au devenit realitate. 

Vă mai spun aşa, între noi,
să nu ne audă nimeni... Cine şi-a r fi
închipuit că în America va învinge
Donald Trump, care în unele
momente ale campaniei sale îl lăuda
pe Putin, sau că în Bulgaria va căşti-
ga alegerile, şi încă detaşat, un
prorus. Să nu mai spunem că
ungurii, cehii şi Slovacii simpa-
tizează cu ruşii. Ce se întâmplă
fraţilor?! Suntem încercuiţi de-a
binelea... Suntem în cleştele Rusiei?
Da! Este prea vizibil acest lucru ca
să nu recunoaștem.

Să revenim la... oile noas-
tre, cum se mai spune. Pe orice faţă
am întoarce analizele acum, am con-
stata acelaşi lucru: rezultatul nu
oglindeşte realitatea din teren. Cum
poate o lege să îngrădească dreptul
la vot prevăzut în Constituţie?! Cum
de nu s-a sesizat nimeni, sau nu a
sesizat nimeni această enormă
prevedere neconformă cu realitatea?
Cum să limitezi la doar 3000 de
buletine de vot o secţie de votare?!
Bine! Să zicem că aşa era bine dar,
de ce atunci nu aţi mărit numărul de
secţii de votare? Nu cumva totul a
fost premeditat ca un anumit candi-
tat să aibă avantaj?

Să facem un simplu calcul
pentru România. Oficial se
estimează a fi în ţară cca. 100 000
mii de basarabeni(neoficial sunt
mult mai mulţi).  Fiind doar nouă
secţii de votare, se ştia din start că
nu pot vota decât 3000x9=27 000 de
alegători. V-aţi gândit ce vor face
ceilalţi 73 000 de votanţi cărora,

în mod brutal, le-aţi îngrădit
dreptul la vot?! V-aţi gândit că în
acest mod, rezultatul votului a fost
grosolan alterat? Şi  mai este ceva la
care mulţi nu s-au gândit:fiind doar
3000 de buletine de vot la o secţie
devotare, logic au votat primii 3000.
Cei care au înţeles asta, au făcut o
mobilizare serioasă, ca “ei” să
voteze aproximativ primii, adică
până la ora prânzului, ca să prindă
buletine de vot “la vânzare”. Pentru
cei care au întârziat, “marfa” s-a ter-
minat. Cum e cu buletinele astea de
fapt?! Ca la tarabă?! A devenit o
“marfă”?! 

Ştim că o lege trebuie să fie
imparţială, nu să favorizeze pe cine-
va. Pe drept cuvânt, putem afirma că
din start această lege a fost „cu ded-
icaţie”. Vă las sa demonstraţi con-
trariul dacă aveţi argumente!

Incercaţi să calculaţi, cel
puţin mintal, câte voturi s-au dus pe
apa sâmbetei în diasporă... Igor
Dodon cîştigând la o diferenţă de
doar 4,6%. Apreciind că basa-
rabenii din străinătate ar fi votat
drumul european, adică pe Maia
Sandu, este clar că succesul acesteia
ar fi fost asigurat. Trebuie să
recunoaștem totuși că și lupta a fost
inegală. Pe când Igor Dodon dis-
punea de tot sprijinul Moscovei
inclusiv material, Maia Sandu a
avut o sumă mult mai mică pentru
campania electorală în comparație
cu adversarul său. Putem afirma fără
să greșim, că prorusul a realizat un
procentaj rușinos în comparație cu
posibilitățile pe care le-a avut, iar
Maia Sandu, după cum am mai
auzit, poate fi considerată ca o
eroină, cu toate că nu a câștigat
alegerile. Cu o voce mai mică mai

spunem că Sandu în campanie s-a
axat mai mult pe corupție, nefiind
tranșantă cu relațiile internaționale,
cu Rusia în special. A fost o luptă
între Rusia și UE și ar fi trebuit mar-
jat și pe poziția geostrategică a
Moldovei. Pe când Dodon a spus în
față, tranșant, multe lucruri, asta
plăcând unei părți a electoratului.
Putem spune acum că pe undeva,
prin campania defectuasă Maia
Sandu și-a făcut anticampanie,
pierzând voturi și în acest mod.

Ce va urma? Vize la graniţă
pentru români? Federalizarea
Moldovei, pentru a legaliza autono-
mia Transnistriei şi de asemenea
pentrui a se merge spre deter-
minarea autonomiei   Găgăuziei?!
Obligarea moldovenilor cu două
cetăţenii să renunţe la una din ele?
Dar cu propunerea mai veche de a
se scoate din programa școlară a
“Istoriei românilor” sau de schim-
bare a steagului Moldovei pentru a
nu mai semana cu cel al României?
Oricum, doar nori negri se văd deja
în depărtare.

Dar Rusia ce zice? Mai ales
acum când şi în Bulgaria a câştigat
detaşat alegerile, tot un prorus... 

Putem afirma oare că ruşii
au acum graniţă comună la Prut cu
UE? Este timpuriu să afirmăm asta?
Prea multe semne de întrebare...!
Cine va răspunde la ele? Cred că
doar... timpul. Şi nu prea îndepăr-
tat...

Ioan Parfeni

P.S. În timp ce redactam acest arti-
col, am aflat o știre “bombă”.
Diferența finală între cei doi candi-
dați a fost de 4,58%, în număr de
voturi acest procent însemnând 73
000, exact diferența calculată doar
pentru Romănia de persoane care nu
au putut vota din lipsa mai multor
secții de votare. Adăugând și pe cei
din diasporă, estimăm că Maia
Sandu ar fi câștigat alegerile cu un
plus de 4%...

Şi cum viaţa bate filmul...

Laura Munteanu(o basarabeancă): “Citesc
postările de aici, privesc JurnalTV, stau în bucătărie,
mănânc și plâng, mâncarea mi se oprește în gât când
văd toate astea. Îmi tremură mâinile ca la un alcoolic
și îmi este frică să mă culc astăzi într-o țară democra-
tă, iar mâine dimineață să mă trezesc în una socialistă.
E dezstruos, e trist, e grețos să văd cum mutra lui
adună procentaj. Mi-e silă de gunoaiele care-și vând
votul cu 300 de lei ca să voteze alt gunoi. Mă doare tot,
iar ceea ce se întâmplă, îmi nimicește orice rămășiță
de speranță. Mănânc și plâng. Oare cum va fi mâine?!
Mă simt distrusă!”

FOTO: Sute de  persoane au protestat, duminică și luni noaptea,
în faţa sediului Comisiei Electorale Centrale (CEC) din
Chişinău, cerând demisia reprezentanţilor acesteia ca urmarea
a neregulilor apărute în desfăşurarea celui de-la doilea tur al
scrutinului prezidenţial din Republica Moldova, relatează
News.ro.

Toate luminile stradale din faţa sediului autorităţii elec-
torale au fost stinse, iar protestele au continuat în întuneric, cu
drapele fluturate în aer.

UPDATE ora 01.15 (14 nov. 2016)  
Traian Băsescu: „Prin votul lor, au dat o amânare

parcursului european al ţării”

După ce au fost prezentate rezultatele preliminare,
Traian Băsescu și-a exprimat compasiunea care o are
pentru Republica Moldova.

„Îmi pare rău, Maia Sandu, nu atât pentru tine,
pentru că oamenii politici nu stârnesc niciodată com-
pasiune, dar îmi pare tare rău pentru cetăţenii
Republicii Moldova”, a declarat Traian Băsescu.

La final, Traian Băsescu a conchis: „Oricum, eu
voi continua să susţin parcursul european şi drumul
către unirea cu România al ţării din stânga Prutului”.

COMENTARII DUPĂ... ““ZZIIUUAA  ZZ””

Președintele Comisiei pentru Afaceri Internaționale
din Duma de Stat a Rusiei, Aleksei Pușkov a scris pe pa-
gina sa de facebook: „Liberalii pro-occidentali din
Republica Moldova s-au încurcat în minciuni și au
fost prinși furând. Asocierea cu Uniunea Europeană
nu i-a oferit nimic, așa cum nu va oferi nimic Ucrainei.
Apusul lor e logic. Amin”, a scris duminică Aleksei
Pușkov pe Twitter.                          .
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O săptămână în care poți
descoperi noi mijloace pen-
tru a-ți creste nivelul de

prosperitate și abundență. Chiar dacă
nu înregistrezi un profit consistent
acum, deciziile pe care le iei, revelați-
ile pe care le ai, contribuie la schim-
barea statusului tău financiar și a
abordării afacerilor și banilor. N-ar fi
rău să-ți evaluezi inclusiv convinger-
ile despre bani și să vezi dacă nu
cumva poți renunța la unele dintre ele
care te limitează. O săptămână intere-
santă și în ce privește comunicarea,
discuțiile la care participi, deplasările
pe care le faci.

Berbec (21 mar - 20 apr)

Pentru tine, e o săptămâna
importantă, în primul rând

sub aspectul relațiilor, imaginii,
parteneriatelor. Relația de cuplu, dar
și celelalte relații care contează pen-
tru tine, e posibil să fie supuse unei
evaluări atente. E momentul sa te
întrebi în ce măsură, oamenii din
viața ta te împuternicesc, sau nu.
Cum contribuie sau, dimpotrivă, cum
te opresc cei din jur? În ce măsură
prosperitatea există în viața ta și care
este rolul relațiilor tale în asta. 

Lună plină în Taur se
așează într-o zonă greu de
controlat, tocmai de aceea,

tot ce trebuie sa faci este sa te
detașezi complet de orice aspect al
vieții tale pe care nu îl înțelegi sau nu
știi cum să-l gestionezi. Pur și simplu,
ai încredere și lasă totul în mâna lui
Dumnezeu. Abandonând lupta, te
conectezi la Sursa tuturor lucrurilor,
făcând posibila schimbarea în sens
benefic a situației care-ți da bătăi de
cap, fie ca e vorba de sănătate, bani
sau muncă. În altă ordine de idei, e o
săptămână destul de agitată. Marți și
miercuri, Luna se va afla în semnul
tău și te va stimula să ai grija de dor-
ințele și nevoile tale. 

Tu ești preocupat de viitor, de
drumul pe care să mergi de
acum încolo, astfel încât să

știi că vei avea siguranța, beneficiile
și stabilitatea pe care ți le dorești. În
cazul în care ți se dezvăluie un drum
nou sau îți vine ideea să-ți per-
fecționezi o anumita cunoaștere, fă-o.
E momentul săadaugi ceva la expe-
riența, cunoștințele și înțelegerea ta
despre viață. Poate că e nevoie chiar
de schimbarea unor convingeri, pen-
tru a îmbunătăți întreaga ta viață.
Săptămâna aduce și dinamica în zona
profesională, aici pot avea loc șed-
ințe, discuții, negocieri.

În cazul tău, este vorba
despre cariera, prestigiu,
putere și autoritate. Și

despre anumite merite care acum în
sfârșit îți sunt recunoscute. E posibil
să beneficiezi de roadele muncii tale
susținute și să te bucuri de
recunoaștere. Unii nativi pot
descoperi o cale mai eficientă de a se
manifesta în plansocio-profesional,
cu mai multă abundență și prosperi-
tate. Marți și miercuri, Luna se află în
Gemeni și va exista multă forfotă în
sfera relațiilor sociale. Comunici
mult, te poți promova foarte bine,
toată lumea pare să vrea ceva de la
tine... 

Taur (21 apr - 21 mai)

Gemeni (22 mai - 21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioar\ (23 aug - 22 sept)

Horoscop
17 nov. 2016 - 23 nov. 2016

Relațiile cu prietenii sunt
sub lupă, la începutul săp-
tămânii. Poți avea parte de

împliniri prin intermediul prietenilor,
dar e posibil și să schimbi foaia, în
raport cu unii dintre ei. E un moment
de repoziționare în relații, pe criterii
de funcționalitate. Mai ales daca e
vorba de proiecte în comun cu alții,
acum este necesară o evaluare a
rezultatelor și a atitudinii fiecăruia în
contextul celor propuse inițial. Pe de
altă parte, e posibil să găsești calea
adecvată prin care să duci un proiect
la succes și beneficii.Marți și mier-
curi  sunt zile epuizante, vitalitatea e
posibil să fie scăzută și să existe
multă zarvă în jurul tău, inclusiv la
locul de muncă.

Val masiv
de
viroze
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În ultima perioadă,
cabinetele medicilor de familie din
Bârlad au fost luate cu asalt de
pacienţi care acuză febră, dureri de
gât, dureri musculare sau stări de
slăbiciune. 

Cazurile de viroze au
început să se înmulţească în urmă cu
două săptămâni, iar de atunci,
medicii primesc zilnic zeci de solic-
itări pentru consultaţii din partea
pacienţilor care prezintă simptome
de răceală sau chiar gripă.

„Sunt multe cazuri, mai
ales la început de săptămână. Luni
am avut dublu numărul de consul-
taţii decât de obicei; am avut chiar
două cazuri de suspiciune de gripă
şi i-am şi trimis la Boli Infecţioase..
Deci sunt multe viroze şi pneu-
monii, iar cazurile sunt mai
grave”, a declarat Ioan Mureşan,
medic de familie.

Chiar dacă statisticile arată
că numărul îmbolnăvirilor este nor-
mal pentru această perioadă, doc-
torii spun că răcelile şi virozele nu
trebuie ignorate, mai ales că sub o
banală răceală se poate ascunde un
caz de gripă. 
„E o perioadă mai aglomerată,
avem şi cazuri de suspiciune de
gripă. Avem şi multe cazuri de
viroze la copii, cum e perioada asta
de trecere de la toamna la iarna, cu
o imunitate mai slăbită a organis-
mului, atunci copiii sunt mai sensi-
bili. Dacă înainte aveam 30 de con-
sultaţii, acum am cam 40”, a expli-
cat Emiliana Costiug, medic de
familie.

Timona Balmuș

”Şanse mai bune pentru tineri în România”
“Cu aplombul specific

vârstei, cu entuziasm, curaj şi
determinare, tinerii pot «muta
munţii din loc», fiind adesea con-
sideraţi drept agenţi ai schim-
bării, progresului şi modernizării.
Iar noi, exponenţii vârstei adulte,
avem faţă de ei o datorie morală:
de a le asigura condiţiile necesare
unei dezvoltări armonioase, de a
le oferi fundaţia necesară pentru
ca visele lor să prindă aripi”, a
declarat deputatul bârlădean
Adrian Solomon, candidat PSD
pentru Camera Deputaţilor la
alegerile din 11 decembrie.

Tinerii sunt viitorul
oricărei naţiuni sau cel puţin aşa
ne place să credem. Statisticile
vin, însă, să contrazică această
afirmaţie la nivelul ţării noastre.
Astfel, unu din patru tineri nu
citeşte literatură, unu din trei nu
face sport deloc, nouă din zece
petrec opt ore/zi la TV, internet,
jocuri video, unu din doi nu merge
deloc la teatru, operă, balet sau
concert de muzică clasică, unu din
trei fumează zilnic, unu din zece
consumă zilnic alcool. Profilul
tânărului din România este ”între-
git” de o serie de indici relevaţi de
Eurostat: aproximativ 794.000
dintre ei trăiesc sub pragul sără-
ciei, iar unu din cinci tineri sub 25
de ani este şomer.

În acest context, Partidul
Social Democrat (PSD), în
parteneriat cu Partidul
Socialiştilor Europeni (PSE) au
prezentat, luni, 7 noiembrie, la
Palatul Parlamentului un pachet de
măsuri concrete în domeniul
tineretului – ”Şanse mai bune pen-
tru tineri în România”.

”Tinerii nu reprezintă
doar viitorul unei naţiuni, ei sunt
însuşi prezentul. Cu aplombul
specific vârstei, cu entuziasm,
curaj şi determinare, ei pot «muta
munţii din loc», fiind adesea con-
sideraţi drept agenţi ai schim-
bării, progresului şi modernizării.
Iar noi, exponenţii vârstei adulte,
avem faţă de ei o datorie morală:
de a le asigura condiţiile necesare
unei dezvoltări armonioase, de a
le oferi fundaţia necesară pentru
ca visele lor să prindă aripi”, a
declarat deputatul bârlădean

Adrian Solomon, candidat PSD
pentru Camera Deputaţilor la
alegerile din 11 decembrie.

Dintre obiectivele prior-
itare propuse de social-democraţi
pentru sprijinirea tinerilor, trebuie
menţionate:
– ”Primul salariu” este progra-
mul prin care tinerii cu studii
superioare licenţiaţi vor beneficia,
la încadrarea în muncă, de un
salariu lunar de 2.500 de lei brut în
primii trei ani de muncă;
– ”Hope” – un program care vine
în sprijinul tinerilor proveniţi din
familiile sărace sau din centrele de
plasament. Firmele înfiinţate de
aceştia vor beneficia de statutul de
unităţi protejate autorizate, ben-
eficiind, totodată, de o serie de
mini-granturi;
– ”România Start-Up Nation” – o
schemă de ajutor de stat pentru
start-up-uri, cu o valoare de
200.000 de lei/proiect/antreprenor.
”Programul «Şanse mai bune
pentru tineri în România», pe
care PSD îl propune, relevă
atenţia deosebită pe care o avem
faţă de tinerii acestei ţări,
măsurile sugerate venind să-i
ajute în a-şi făuri un rost şi a per-
forma în domeniile în care aleg
să profeseze. Printre altele, de la
1 ianuarie 2018, dorim scăderea
impozitului pe venit de la 16% la
10% pentru tinerii cu salarii de
peste 2.000 de lei/lună, elim-
inarea impozitului pe venit pen-
tru tinerii care au un PFA şi
înregistrează venituri indepen-
dente nete anuale mai mici de
24.000 de lei, eliminarea CAS-
ului şi a CASS-ului pentru tinerii
care desfăşoară activităţi inde-
pendente, încurajând în acest fel
mediul antreprenorial românesc.
Totodată, pentru tinerele familii
vom construi 1.500 de
locuinţe/an, proiectul fiind imple-
mentat în intervalul 2018-2020.
Venim în sprijinul tinerelor
familii şi prin programul «Centre

pentru familie», reprezentând
locaţii special amenajate unde
părinţii îşi pot lăsa copilul mic în
grijă specializată, pe perioade
scurte, în care pot desfăşura alte
activităţi. Vom căuta de aseme-
nea, să înlesnim procedura de
acordare a unor credite de care
să beneficieze tinerii cu vârste de
până la 26 de ani, pe care să le
utilizeze pentru cursuri, chirii
sau avans la cumpărarea unui
imobil”, a mai spus Adrian
Solomon, preşedintele Comisiei
de Muncă şi Protecţie Socială din
cadrul Camerei Deputaţilor. 

Timona Balmuș

Dacă este joi, ştim că o
dată la două săptămâni este
ceanaclu. Aşa s-a întâmplat şi
săptămâna trecută când, o mână
de iubitori de poezie ne-am  întâl-
nit la Biblioteca Judeţeană “N.
M. Spătarul”. La mai vechii
Elena Leuştean, Cosmin Preda,
Liliana Muştiuc, Ioan Parfeni,
sau alăturat Bronia Lupu, Vlad
Poiană, Gina Păun ş.a.

S-a citit din creaţiile pro-
prii, după care a urmat un dialog
cu nuanţe de suflet, cu adieri de
prietenie şi de împliniri în ale
creaţiei. Cei noi şi-au manifestat
emoţiile gândind la criticile ce ar
fi urmat şi i-ar fi “desfiinţat”. Şi-
au dat seama că nu este chiar aşa
şi că ceea ce ne leagă de fapt, nu
este neapărat creaţia, ci mai
degrabă dragostea de frumos,
atracţia de cecea ce poate fi mai
aproape de inimile noastre dar,
cât mai departe de răutăţile lumii.
Fiecare întâlnire se vrea a fi un
prilej de încărcare a beteriilor
pentru paşii următori prin viaţă.
Întâlnirea de pe 24 nov., va avea
şi câteva probleme organiza-
torice. Vă aşteptăm cu drag!
Cenaclul “Poesis Moldaviae”,
trăieşte!

Ioan Parfeni

C E N A C L U L
“Poesis Moldaviae”
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Luna plină în Taur așează pe
tapet chestiuni care țin de
banii și resursele altora. Fie

e vorba de afaceri comune cu alții și,
deci, de profit comun, fie de bani pe
care vrei să-i obții din surse externe.
Oricare ar fi situația, preocuparea ta
este aceea de a nu pierde ceva sau te
temi sa nu fii păcălit. Cert este că
acum ai ocazia să rezolvi o situație
presantă și chiar să iei masuri pentru
a evita orice eventuală insecuritate pe
viitor. Săptămâna aduce și necesitatea
unor demersuri oficiale care implică
acte și aprobări. 

O săptămână care începe cu
evaluarea unei relații semni-

ficative. Poate e vorba de o relație de
cuplu, poate de o colaborare, în orice
caz e momentul încheierii unei etape
și începerii alteia. Oricât te ții cu
dinții de ceva familiar, se pare că e
vremea să transformi un context de
viață relațional și să fii mai atent la
imaginea pe care o proiectezi în
afara, astfel încât să fie cât mai în
acord cu cine ești. Săptămâna aduce
în prim plan și discuții legate de bani,
poate chiar niște plăți urgente sau
reglări de conturi cu cineva.

Pentru tine, este o săp-
tămână a corecțiilor aduse

stilului de viață, alimentației, progra-
mului de lucru. Probabil că vor exista
tot felul de semnale de alarmă care te
vor ajuta să conștientizezi ce ai de
făcut pentru a îmbunătăți rezultatele
muncii și mai ales starea de sănătate.
Unii nativi pot culege niște roade ale
muncii din ultimele luni, mai ales
dacă au început un proiect nou unde-
va prin primăvară. Multă vervă în
interacțiunile cu ceilalți, marți și
miercuri. 

O săptămână care pune
accentul pe spațiul intim,

locuință, familie și pe găsirea unor
modalități de a-ți crește confortul și
siguranța, atât materiala cât și
emoțională.. S-ar putea să ai deja
niște idei despre cum să faci asta și cu
cine. Creativitatea te ajută să
descoperi contextul potrivit și
metodele prin care să te manifești de
acum, astfel încât să ai parte inclusiv
de mai multă prosperitate.
Parteneriatele, interacțiunile cu
ceilalți, imaginea socială sunt, de
asemenea, subiecte fierbinți ale aces-
tei săptămâni

Balan]\ (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

S\get\tor (22 nov - 20 dec)

Capricorn (21 dec - 20 ian)

V\rs\tor (21 ian - 20 feb)

Pe[ti (21 feb - 20 mar)

Horoscop
17 nov 2016 - 23nov. 2016

Încă de la începutul săp-
tămânii, ți se aduce aminte
de iubire, de lucrurile pe care

le prețuiești cel mai mult, de ceea ce-
ți aprinde flacăra interioară și îți
stârnește pasiunea. E posibil să-ți fie
dor de ceva pasiune în viața ta și în
această săptămână poți găsi și căile
adecvate în acest sens. În altă ordine
de idei, săptămâna asta este despre
muncă, proiecte multe, schimb de
informații, negocieri, discuții, întâl-
niri. E multă agitație la locul de
muncă, mai ales marți și miercuri,
tocmai de aceea e bine să iei lucrurile
pe rând și să te înarmezi cu răbdare

O săptămână pe care s-ar
putea să o percepi ca fiind

destul de agitată, cu multe
căutări, situații noi de rezolvat,
deplasări pentru cine știe ce problemă
a cuiva din familie, schimbări sau
reparații în casă. Cu alte cuvinte, nu
prea s-ar zice că te plictisești, însă e și
o săptămână a rezolvărilor, soluțiilor,
răspunsurilor, veștilor. Dacă ai aștep-
tat până acum un răspuns sau ți se
părea că nu se întâmplă mai nimic în
viața ta, mai ales profesională, acum
ai sentimentul că încep să se miște
lucrurile. 
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În aceastǎ sǎptǎmânǎ
Asociaţia Myosotis România sǎrbǎ-
torește 20 de ani de activitate neîn-
treruptǎ la Bârlad. Este săptǎmâna
în care echipa de angajaţi şi volun-
tari ai asociaţiei 
şi-au propus sǎ susţinǎ activitǎţi
aniversare cu vizibilitate ridicatǎ la
nivel local.

Duminicǎ şi luni diminea-
ţǎ, voluntarii asociaţiei au fost
prezenţi în rândul bârlǎdenilor pen-
tru a le oferi informaţii despre ser-
viciile oferite în cadrul proiectelor
Myosotis; au distribuit pliante
informative şi au rǎspuns la între-
bǎri. Luni dimineaţǎ, aceiaşi volun-
tari au împǎrţit “zâmbete” locuito-
rilor oraşului nostru într-o activitate
care i-au fǎcut pe bârlǎdeni pǎrtaşi
la momentul aniversar din cronolo-
gia Asociaţiei Myosotis România.
“Floarea pe care am primit-o în dar
de la tinerii aceştia entuziaşti mi-a
schimbat ziua! E frumos sǎ fii sur-
prins în acest fel. E frumos sǎ întâl-
neşti oameni care încǎ mai înţeleg
puterea unor gesturi mici, dar pline
de candoare” – a remarcat unul din-
tre bârlǎdenii cǎrora Myosotis le-a
zâmbit luni dimineaţǎ.

Marţi şi miercuri Asociaţia
Myosotis România a deschis porţile
proiectelor sale tuturor bârlǎdenilor
interesaţi sǎ afle mai multe infor-
maţii despre serviciile pe care le
oferǎ. Vizitatorii au fost întâmpinaţi
de angajaţii, bene-ficiarii şi volun-
tarii asociaţiei. Într-o activitate
organizatǎ dupǎ formatul “bib-
liotecii vii”, o metodǎ de educaţie
non-formalǎ, care a oferit oaspeţilor
ocazia unui dialog viu, autentic, cu
persoane ale cǎror viaţǎ personalǎ
sau profesionalǎ se împleteşte cu
cea a Asociaţiei Myosotis România.

În aceastǎ sǎptǎmânǎ a fost
lansat planul strategic pe care
echipa managerialǎ l-a configurat
pentru perioada 2016-2020, fǎcând
transparente nu doar proiectele cu
care Asociaţia Myosotis România
vine în întâmpinarea nevoilor
sociale ale comunitǎţii noastre, ci şi
direcţia în care urmeazǎ sǎ se dez-
volte fiecare proiect în parte, cu pre-

cizarea obiectivelor anuale propuse.
Director Executiv Asoci-

aţia Myosotis România: “Pentru
urmǎtorul interval de timp Centrul
de Zi Casa Esme urmǎreşte cu
precǎdere trei obiective majore.
Primul este acela de a îmbogǎţi
metodologia de abordare a copilu-
lui cu dizabilitǎţi. Schimbarea
majorǎ va veni din faptul cǎ punc-
tul de interes al intervenţiei se va
muta de pe diagnosticul beneficia-
rului pe identificarea, activarea şi
dezvoltarea resurselor existente în
contextul familial al copilului. Al
doilea este acela de a crea un cen-
tru de zi de care sǎ beneficieze
tineri cu dizabilitǎţi de pe segmen-
tul de vârstǎ 11 -18 ani. Prin al
treilea obiectiv, centrul de zi îşi
propune sǎ sensibilizeze populaţia
la problemele persoanelor cu diz-
abilitǎţi” – a declarat coordonatorul
centrului de zi.

Locuinţa Protejatǎ “Casa
Trandafirilor” aşteaptǎ de la imple-
mentarea noului plan strategic înfi-
inţarea unui atelier protejat în care
adulţii cu dizabilitǎţi sǎ-şi exercite
dreptul la integrarea profesionalǎ.

În zilele care urmeazǎ
echipa Myosotis va continua sǎ
împartǎ zâmbete comunitǎţii noas-
tre, va susţine activitǎţi de educaţie
non-formalǎ în şcolile din oraş şi va
fi prezentǎ în holul primariei locale
pentru a oferi o pauzǎ distractivă de
cafea angajaţilor de aici. 

“Acum 20 de ani Asociaţia
Myosotis era privitǎ ca o asociaţie
britanicǎ. Azi, dupǎ 20 de ani în
care activitatea noastrǎ a atins
viaţa a mii de familii din comuni-
tatea localǎ, calitatea şi relevanţa
serviciilor pe care le-a oferit de-a
lungul timpului fac din Asociaţia
Myosotis România o asociaţie a
bârlǎdenilor. Rea-lizarea obiec-
tivelor din planul strategic depinde
în mod dramatic de măsura în care
comunitatea localǎ va înţelege
acest mesaj şi va alege sǎ sprijine,
alǎturi de noi, grupurile vulnera-
bile din jurul nostru” – a precizat
domnul Mihai Popa, director execu-
tiv al Asociaţiei Myosotis România.

Start optimist în campania
electorală pentru alegerile parla-
mentare! Daniel Olteanu, bȃr-
lădeanul care ocupă primul loc pe
lista PNL Vaslui pentru Camera
Deputaților, este încrezător cǎ
vasluienii vor alege, în acest an,
drumul corect pentru județ, care
începe cu oameni responsabili,
implicați și competenți. 

ʺSunt multe lucruri care
trebuie şi pot fi reparate ȋn judeţul
nostru, ʺroșuʺ de 25 de ani și din
ce în ce mai sărac. Dar, sunt tot
mai puţini cei care se implică, ȋşi
asumă responsabilitatea acestor
lucruri, și pe lȃngă a repara, sunt
capabili să construiască. Sper ca,
pe 11 decembrie, toți vasluienii
care vor merge la vot să știe pe cine
dar, mai ales, de ce îl trimit la
București, în Parlamentul
Romȃniei. Sǎ înțeleagă că timpul
promisiunilor a trecut și că votul
lor valorează mai mult decȃt ceea
ce li se oferă la schimb, adică tot
sărăcieʺ, consideră Daniel Olteanu,
fostul prefect al județului Vaslui. 
Investiții și dezvoltare, 
în loc de sărăcie

Liberalul este convins că, la
alegerile din luna decembrie,
vasluienii își vor arăta susținerea, în
număr cȃt mai mare, pentru
Guvernul condus de Dacian Cioloș,
care a inclus județul Vaslui într-un
program special de finanțări, menit
să contribuie la dezvoltarea și mo-
dernizarea acestei zone. 

ʺEste o premieră pentru
Romȃnia ca un partid politic să se
despartă, cu fermitate, înainte de
alegeri, de tot ceea ce înseamnă
minciună, corupție, abuz sau sus-
piciune pentru oricare dintre aces-
tea. Cred că e cel mai mare semn
de respect față de electoratul din
toată țara, care își dorește la con-
ducere oameni profesioniști, dar
mai ales, corecți. Domnul prim-

ministru Dacian Cioloș este, din
acest punct de vedere, un exemplu,
și, mai mult decît atȃt, e primul și
singurul premier care ne-a întins o
mȃnǎ de ajutor, despre care cred că
s-a vorbit prea puțin. Acest Guvern
a făcut o prioritate din sărăcia
noastră și ne acordă o șansă de
peste 100 milioane de euro, să
scăpăm de noroi, de drumuri
pietruite, și de toate lipsurile care
ne țin pe loc - pe ultimul loc în țară
și în Uniunea Europeană. Pe lȃngă
acești bani, ni se oferă punctaje
suplimentare la proiectele prin
care putem accesa fonduri
europene. Acest program special de
finanțări, destinat județului Vaslui,
la care am contribuit și eu ca pre-
fect, nu este o promisiune, așa cum
ne-am obișnuit de atȃția ani, din
partea guvernanților pentru care
am existat numai pe hȃrtie și în sta-
tistici, ci o realitate, care
funcționează. Este un sprijin con-
cret, de care trebuie să profităm la
maximum, pentru că la Vaslui
avem nevoie de investiții și de dez-
voltare ca de aer!ʺ, a spus Daniel
Olteanu, locul întȃi la Camera
Deputaților pe listele PNL Vaslui. 
La Bȃrlad, schimbare pȃnă la
capǎt

Primarul municipiului
Bȃrlad, avocatul Dumitru Boroș,
crede că a venit momentul unei
schimbării totale pentru județul
Vaslui. Acesta și-a declarat
susținerea fără rezerve față de can-
didații PNL Vaslui care se află, în
acest an, pe listele pentru Senat și
Camera Deputaților. 

ʺAu intrat în cursa pentru
alegerile parlamentare oameni noi
și determinați, care au planuri con-
crete pentru zona noastră. Am
încredere în ei, îi susțin fără rez-
erve, și contez pe ajutorul pe care
ni-l vor oferi din Parlament.
Bȃrlădenii trebuie să fie deciși să
ducă pȃnă la capăt votul pentru
schimbare, pe care l-au dat la
alegerile locale. Mă aștept ca
această schimbare, care a început
din zona de sud a județului, acolo
unde, în iunie, liberalii au primit
un vot masiv și au cȃștigat un
număr mare de primării, să se
extindă în tot Vasluiul. Mizez pe o
mobilizare foarte bună a activului
de partid, pentru ca rezultatul din
decembrie să fie cel scontatʺ, a
declarat primarul Bȃrladului.  

La alegerile parlamentare
din 11 decembrie, Partidul Naţional
Liberal (PNL) ocupă a doua poziție
pe buletinul de vot.

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

ORGANIZAȚIA MUNICIPALĂ BÂRLAD

Daniel Olteanu (PNL)꞉
“Vasluiul are nevoie de parlamentari responsabili, care să fie

capabili să repare, dar și să construiască județul.”

CONFERINŢĂ DE PRESĂ
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Pagină realizată 
de Ioan Parfeni

••• Când pleci, e bine să nu uiţi.. de unde.

••• Bârfa: baza materială pentru gurile… sparte.

••• Culmea artei: opera să moară înaintea artistului.

••• Înţelepciunea vine odată cu anii? Sic! Bătrânii dau în

mintea copiilor.

••• Incultura e una ce ne duce în derivă spre comuna…

primitivă.

••• Visezi cai verzi pe pereţi, dar dacă îi mai auzi că şi

tropăie…

••• Drumul spre succes, cu o şpagă mare duce la ratare.

••• Pescarul a lansat undiţa spre o domnişoară şi a

,,prins” o înjurătură… amară.

••• Dacă în loc de Eva erau doi Adami, eram homosexu-

ali?

••• Am să împart un pai la doi măgari, când porcul va

umbla cu el în gură.

••• În ultimele zile din viaţă, pacientul pe medic l-a con-

solat, că în zadar l-a tratat.N
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Printre frânturi de
timp...

(Subiect de film...)
"Ochelari de împrumut" 

Bună seara ! Cinemateca de astăzi vă propune spre
vizionare un film din anul 2015. Acţiunea se desfăşoară în-
tr-un oraş de provincie. Conexiunile se petrec întru-un  Ma-
gazin de închiriat ochelari. Prin intermediul unor persoane
care închiriază aşa ceva, putem afla fel de fel de situaţii din acea
perioadă. Pentru cei care reuşesc să nu adoarmă în faţa televizorului
li se oferă către final ca bonus, întâmplări ce se desfăşoară şi în spatele ochela-
rilor de împrumut( aici trebuie să intervină şi imaginaţia dvs ). 

Pelicula este savuroasă şi va putea fi digerată cu uşurinţă de către dvs,
telespectatorii. 

Toată acţiunea filmului este inspirată de cartea „Ochelari de împru-
mut” cu care a debutat la 60 de ani, cunoscutul scriitor Ioan Patraulea. 

Vizionare plăcută ! 
I M P O R T A N T ! 

Impresiile dvs detaliate despre acest film, vă rugăm să le postaţi la co-
mentarii. Eventual, puteţi veni cu alte întâmplări de care aveţi cunoştinţă din
acel an îndepărtat 2015, an de referinţă pentru seria a II-a a acestui film. 

Mulţumim de colaborare...! 
Ioan Parfeni

În medalion: portret IP realizat în creion de prof. Gheorghe Alupoaie - 2016

TELECINEMATECA 2015

EPIGRAME de Teodor Pracsiu

De la prietenul nostru din Australia

- Știați  că la romani orele nu erau considerate  identice cu
cele din zilele  noastre, deşi sistemul de măsurare al timpului se ase-
măna cu cel de azi? Astfel, ei împărţeau ziua în 24 de ore, dar con-
siderau că perioada de la răsăritul soarelui la apusul acestuia are 12
ore  indiferent de  anotimp, iar noaptea are tot 12 ore. Aşa se făcea
că   vara, orele erau mai mari ziua şi mai mici noaptea. Astfel, iarna,
prima oră de dimineaţă începea la 7 şi jumătate și dura doar 45 de mi-
nute. Vara, prima oră  începea la 4 şi  jumătate şi  dura cam o oră şi
un sfert.

- Știați ca pentru secarea lacului Fucino, romanii au construit
un tunel   uriaş necesar irigării unui întins teren agricol? Lung de
5.400 metri,   la acest tunel au lucrat 30.000 de oameni, timp de 11
ani, jumătate dintre ei pierzându-şi viaţa din cauza condiţiilor in-
umane de lucru. Toţi au fost zidiţi în pereţii tunelului.  

Ben Todică

Natal

În cerdacul verde
ascult respiraţia Băbuşii.

Străzile nefardate şi netunate,
faţadele neschimbate
de zeci de ani,
acelaşi colb plin de speranţă
-înnecăcios pentru progres-
aceeaşi mireasmă de tei 

şi veşnicie
aceiaşi părinţi minunaţi
pe care tot ce îmi doresc
e să-i revăd şi mâine.

Bunicii mei

Bunicii mei
azi doar ecouri închise
în limba unui clopot.

Ei nu mai sunt;
veghează doar asupra mea
din clopotniţa din deal
de lemn de stejar
bântuindu-mi de pilde viaţa.

Ei nu mai sunt,
dar amintirea lor
(fum de lumânare abia stinsă)
dăinuie în inima mea
la loc de cinste.

Mihaela Băbuşanu

Toamna
E timpul când îmbracă ţara
Culori ce-au fascinat poeţii
Şi când se umple iar cămara
Cu... mucegai pe toţi pereţii.

Vasile Vajoga

Frustrare de navetist
Şofând între oraş şi sat,
Prin gropi, din toamnă până-n 

/vară,
La câte pene-am adunat,
Demult puteam zbura... din ţară!

Petru Ioan Gârda

Toamnă "empirică"
Ţuică, tulburel, pastramă,
Salivezi mereu la scris, 
Intru plin de bani în cramă
Însă mă trezesc... din vis!

Eugen Coţa

Toamna alegerilor 
parlamentare
Toamna, (este o zicală)
Numărăm boboci - se ştie.
Dar în ciuda lui Păcală
Unii au demult chelie!

Ion Meca

Opţiune
Ce anotimp îmi place? Eu socot
Că cel mai mult mă ispiteşte 

/toamna,
Cu frunzele-i ce cad de peste tot...
(Grăi Adam cu tâlc, privindu-şi 

/doamna)
Gheorghe Chirilă

Avocat şi clientă
Un avocat ilustru-n plină toamnă,
Cu multă pasiune a pledat
Să divorţeze-o prea frumoasă        

/doamnă
Şi pân' la urmă ea l-a divorţat.

George Colfescu

Stres
În toamna tristă şi târzie,
Mă plimb prin parc, de stres să       

/scap;
Dar şi aici, să vezi drăcie,
Îmi cad castanele în cap!

Nicolae Ghiţescu

Unui flăcău tomnatic
Te-am zărit cum, în tramvai,
Cu privirea o sorbeai;
Tânăra, ghicindu-ţi focul,
Îţi cedă îndată... locul.

Ionel Gologan

Sfârşit de toamnă
Aştept zăpada iar să cadă,
Căci iarna iat-a şi-nceput,
Se văd şi oameni de zăpadă,
Că de nimic am tot văzut.

Eugen Albu

Toamnă
Tristeţea toamnei mă-nfioară,
Urâtul cearcă să mă prindă;
Îl văd în frunza care zboară,
Îl văd... uitându-mă-n oglindă!

Florin Iordăchescu

Toamna electorală
Aleşilor de peste nat,
Un anotimp – cel mai bogat:
Recolta lor, pe patru ani,
E votul convertit în… bani!

Ioan Şiman
Toamnă nudă
Altă toamnă se aşterne,
Frunze cad prin vii grămadă,
Numai evelor moderne
N-are ce să le mai cadă.

Dorina Şovre

P O E Z I I

La Simpozionul de la Găgeşti,
al Academiei rurale “Elanul”
Un conferențiar a decretat apo-
dictic: „Regele nu era normal!”
Ce spui matale-i colosal
Și-ai sugerat printre cuvinte;
Da, niciun rege nu-i normal
Până... n-ajunge președinte!

Cutremure în Italia. Italia s-a 
supărat pe Serbia din conside-
rente teritoriale acum 100 de ani
Pe Serbia fiind supărată,
Știind care-i funestul drum,
Italia-i neconsolată
Și se cutremură... și-acum!

Moderatorul Dan Ravaru vor-
bea despre picturi cu țigănci cu
sânii goi la Vulturești
Țigănci cu sânii goi la Vulturești?
Detaliile nu-s fenomenale;
Și pe centură, dacă vrei, găsești
Fetițe... infinit mai goale!

Cercetătorul Laurențiu Ursache
a găsit un dinte ancestral

Ascultând ce spune domnul
Mi-a fugit îndată somnul;
- Am un dinte! zise dumnealui;
- Un dinte? Împotriva cui?

Același a găsit un os de rinocer
A găsit un os de rinocer,
Însă eu n-o să i-l cer;
Am o altă vorbuliță:
- N-ai un os... de gâsculiță?

Un conferențiar mărturisea că

odată se afla cu o fată în vie
El era cu fata-n vie
Și îmi pare că-i firesc
Să-l întreb, să nu greșesc:
Încă poți? Chiar era... vie?...

Carissimi amici!
Quando arriviamo noi con

il nostro carico di poesie è sempre
una gran festa! Non solo sul web
ma anche nelle testate giornalisti-
che vere in cartaceo e nelle riviste.
La condivisione è l'unica cosa che
ci proietta verso nuovi orizzonti,
bellissimo questo connubio tra Ita-
lia Romania, mondo intero, con un
clic chiunque ci può
leggere....siamo solo una goccia
nell'oceano per dare onore alla vera
signora chiamata POESIA. Vi ab-
braccio e ringrazio chi si adopera
per far si che Scriviamo continui
sempre il suo corso. 
Questi gli amici selezionati,  alla
Prossima, ciao! 
Daniela Straccamore

Dragi prieteni! 
Când ieșim noi cu bagajul

nostru de poezii este o mare săr-
bătoare. Nu doar pe web dar și în
titlurile ziarelor adevărate din
hârtie  și în reviste. Împărtășirea
este unicul lucru care ne proiec-
tează către noi orizonturi, fru-
moasă această uniune între Italia
și Romania, lumea întreagă, cu
un clic oricine poate să ne ci-
tească... suntem doar o picătură în
ocean pentru a da onoare adevă-
ratei doamne chemată POEZIE.
Vă îmbrățișez  și vă mulțumesc
celor care se oferă pentru a face
posibil ca Scriviamo să-și conti-
nuie cursul. 
Acești prieteni selecționați, pe cu-
rând, salutare!
Daniela Straccamore

(traducere în limba română: 
Rodi Vinau)

Bălan Gabriela
(Versuri în nr. următor)

Am primit din

ITALIA
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12 lucruri pe care nu le ştiai despre  floarea de “nu mă uita”
Floarea de nu-mă-uita este

una dintre cele mai gingașe flori.
Crește foarte bine în solul din
gradină dar se simte bine şi se dez-
voltă frumos și în vase. 

1. Numele florii vine din
limba franceză (ne m’oubliez pas),
nume întâlnit pentru prima dată în
anul 1532, însă, ca sens, numele vine
din spațiul german, unde mulți bărbați
aveau ochii de culoare albastră, iar fe-
meile purtau la piept aceste flori, pen-
tru a-și aminti de iubiții lor.

2. Într-o legendă germană se
spune că Dumnezeu a uitat numele tu-
turor plantelor, iar una dintre ele a stri-
gat „Nu mă uita!”, iar Dumnezeu a zis
că acesta trebuie să fie numele plantei.

3. Într-o altă legendă se
povestește că floarea ar fi strigat „Nu
mă uita!” către Adam și Eva, când cei
doi au părăsit Grădina Raiului.

4. Henric al IV-lea a adoptat
floarea de „Nu mă uita” ca simbol în
timpul exilului sau în 1398.

5. Potrivit altei legende, „Nu
mă uita” au fost ultimele cuvinte ale
unui cavaler, rostite iubitei lui, înainte
de a se scufunda într-un râu din cauza
greutății armurii pe care o purta.

6. Înainte de a deveni a zecea
provincie a Canadei în 1949, New-
foundland folosea floarea de „Nu mă
uita” ca un simbol în amintirea
războiului națiunii.

7. Floarea de „Nu mă uita”
reprezintă simbolul tuturor celor care
au suferit în numele Francmasoneriei,
în special în perioada nazistă.

8. Cele mai multe flori de nu-
mă-uita sunt caracterizate de flori cu
cinci petale plate. Există însă și specii,
precum Myosotis albă sau Myosotis
aurea, care au flori albe și galbene.

9. Floarea de nu-mă-uita
crește cel mai bine în munți, în păduri
și în zonele cu soluri umede, la o alti-
tudine care variază de la 700 la 2.800
de metri.

10. Este foarte parfumată
seara și noaptea.

11. Floarea de nu-mă-uita are
certe calități medicinale și conține o
cantitate importantă de potasiu, pre-
cum și alcaloizi, saponine și acizi
grași superiori. Infuzia de nu-mă-uita
are un puternic efect antiinflamator și
se folosește la tratamente în zone sen-
sibile, precum spălături contra infla-
mației urechii sau ca loțiune pentru
ochi, având și proprietăți de calmare
și de relaxare.

12. S-a constat că uleiurile

obținute din diferite specii ale acestei

plante sunt antibacteriene, cu propri-

etăți antifungice și antiinflamatorii,

dar că au și efect anxiolitică și antide-

presiv.

<<Vestea despre moartea poetului Mihai
Eminescu, la 15 iunie 1889, o găsește pe Veronica

în București, scriind chiar în acea zi poezia „Raze
de lună”, fără ca ea să fi ştiut de tragicul eveniment.

Aceste versuri au apărut în cotidianul „România” din 20 iunie, în
încheierea reportajului funeraliilor lui Eminescu. Un ziar din Tran-
silvania scria că, la slujba de înmormântare a lui Eminescu, o doamnă
din Moldova așeza pe pieptul poetului o cunună de flori de „nu-mă-uita”.
Printre acestea era strecurata o panglică pe care scria: “La revedere...!”Doamna era
Veronica Micle care, după aceea s-a retras la Mânăstirea Văratec din județul Neamț, unde
a alcătuit un album intitulat ”Dragoste și Poezie”, în care a transcris versuri proprii sau
unele din poeziile lui Eminescu, ce i-au fost dedicate. A murit în același an, în noaptea
de 3 spre 4 august.  Pusese capăt unei vieți de 39 de ani, pe care însăși Veronica o definea
„o complicare ciudată de întâmplări, de fericiri care nu m-au fericit”.>>
https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/nu-ma-uita (link pentru ediţia on-line)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se mai spune că Veronica Micle mergea adesea prin poienile din preajma     
Mânăstirii Văratec, pentru a culege flori de “nu mă uita”. Prin acest gest, ea îşi      

găsea pentru câteva momente alinarea, dragostea şi dorul imens faţă de cel care a    
fost “Eminul meu iubit”... 

Când am fost ultima dată la mormântul Veronicăi, tristeţea din ploaia măruntă,
cuprinsese totul în jur, iar lacrimile din streşinile caselor, străpungeau ca nişte clopote

mici sufletul meu răvăşit. Mişcările stroboscopice ale trupului meu, le per-
cepeam prin nemişcarea veşnică a trupului ei, simţind săgeţile timpului
străpngându-mi nemiloase gându-mi înfierbântat, aerul rece punân-
du-mi în evidenţă respiraţia..., respiraţia..., viaţa...!                          

Ioan Parfeni

Floarea de “nu mă uita”,
Mihai Eminescu şi Veronica Micle

NeVe

Gluma de la Obiectiv,
România!

- Câinele dumneavoastră
e de rasă pură?

- Pură!
- Are şi arbore ge-
nealogic?
- Nu e nevoie, îi foloseşte
pe ăia din curte!

ARBORELE GENEALOGIC...

* Cea mai nordică localitate este
Horodiştea (j. Botoşani):
48°15’lat. N.
* Cea mai sudică localitate este
Zimnicea (Teleorman):
43°37’lat. N.
* Cea mai vestică localitate este
Beba Veche (jud. Timiş):
20°15’long. E.
* Cea mai estică localitate este
Sulina (jud. Tulcea): 29°41’long.
E.
* Cel mai înalt deal este Dealul
Chiciora, din Subcarpaţii Getici:
1 218m.
* Carpaţii Româneşti includ cel
mai întins lanţ vulcanic din Eu-
ropa.

* Cea mai lungă peşteră este

Peştera Vântului situată în

Munţii Pădurea Craiului, din

Munţii Apuseni: 31 338m peste

38 km.
* Peştera cu cea mai mare
denivelare este Izvorul
Tăuşoarelor, din Munţii Rodnei:
415m.
* Valoarea record a temperaturii
maxime absolute a fost de 44,5
°C şi s-a înregistrat la 10 august
1951, la ferma Ion Sion, comuna
Râmnicelu, în Câmpia Brăilei.

(va urma)
* Recordul temperaturii minime

absolute a fost de -38,5 °C, în-
registrat la 24 ianuarie 1942, în

cea mai geroasă lună a secolului
XX, la Bod, lângă Braşov.

ȘTIAȚI CĂ...? Curiozități românești
Câteva lucruri mai puțin știute despre România

Biblioteca Județeană 
"Nicolae Milescu Spătarul"

Vaslui vă invită să participaţi 
la o conferinţa interesantă 

Vă aşteptăm !

I N V I T A Ţ I E

Bună ziua, suntem la biblioteca din
comuna Deleni din județul Iași și o avem
aici pe doamna bibliotecară Sava Maria.
Bună ziua doamna Sava doresc să pun
câteva întrebări.

B: Desigur.
R: Câți oameni aveți din această

comună care vin la bibliotecă?
B: 860 de utilizatori înscriși din

această comună pe luna ianuarie.
R: Foarte frumos doamna bibliote-

cară că oamenii de aici sunt inspirați de cul-
tura aceasta și portul și totuși se mai menține
tradiția presupun. Vreau să vă mai întreb
încă ceva… Care ar fi cei mai mulți utiliza-
tori?

B: Copii în principal cu vârsta de
4-7 ani, adolescenții de la 14 ani, sunt per-
soane cu vârsta și de 30 de ani, mai sunt și
pensionarii de peste 60 de ani care vin la
bibliotecă.

R: Înseamnă că utilizatorii dum-
neavoastră nu adoră doar internetul cum e la
oraș care preferă mai mult internetul.

B: Da utilizatorii noștri sunt
foarte pasionați de cărți și nu te internet.

R: Aveți și site online?
B: Da desigur, are și blog și face-

book, Biblioteca Comunală Deleni și sunt
actualizate la zi toate informațiile.

R: Este un program prin care copii
din comuna dumneavoastră pot lua legătura
cu părinții lor din străinătate.

B: Da acel program se numește
biblio-net.

R: Cât timp au voie copii să stea la
un calculator?

B: Cam o oră.
R: Și doar în week-end sau în

fiecare zi au voie la calculatoare?
B: În fiecare zi au voie. 
R: Cum credeți că este acest pro-

gram doamna bibliotecară?
B: Foarte frumos și foarte efi-

cient, necesar deoarece mulți copii nu au
internet, nu au posibilitatea de a lua legă-
tura cu părinții.

R: Vă mulțumesc foarte mult
doamna bibliotecară pentru acest interviu și
vă doresc să aveți spor în toate. 

Diana  Neculau

La biblioteca din
Deleni - Iaşi
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Din sala Teatrului “V. I.
Popa” din Bârlad, unde peste 250 de
reprezentanți ai firmelor vasluiene
așteaptau să se decerneze Diplomele
pentru cei din TOP pe județ, răzbat
învăluitoare și cuceritoare vestite
opere simfonice intrate în patrimoniul
cultural al omenirii. Filarmonica de
stat “Mihail Jora” din Bacău a fost
invitată să prezinte o selecție dintre
cele mai cunoscute creații muzicale
ale lumii, “Dansul slav” nr. 8 de
Dvorjak, “Dansul maghiar” nr. 5 de
Johannes Brahms, ”Uvertura” la
opera “Liliacul”, polka “La vână-
toare” de Johann Strauss, în total 15
piese muzicale. Pe scenă a evoluat și
soprana Georgeta Grigore care a con-
tribuit la realizarea unei stări emotive
exepționale în rândul publicului.

Aveam să constat cu bucurie
că dirijorul nu era altul decât, ”inter-
naționalul” OVIDIU BĂLAN, o per-
sonalitate muzicală intrată de decenii
în rândul marilor valori ale lumii. 
M-am întrebat adesea, ce l-a individu-
alizat pe Ovidiu cel din satul aproape
desființat astăzi, Bouroș de lângă
Giurgioana spre Podu-Turcului,
jud.Bacău?! Îmi aduc aminte că de
mic era un  bun iterpret vocal, dar nici
instrumentele nu.i erau străine. Ca
prezentator la o serbare şcolară din
Giurgioana (cls. a IX-a), i-am anunţat
numărul, el urmând să evolueze cân-
tând la omofoniu.

Acum, destul de încărunţit,
cu părul acela lung ca întotdeauna, cu
o chelie vizibilă în creștetul capului,
era preocupat într-atât de transmiterea
mesajului muzical încât sărea și-ntr-

un picior, schița pași de dans, sugera,
prin unduirile corpului și mai ales prin
jocul brațelor, starea de grație speci-
fică marilor interpretări orchestrale
și... dirijorale. Omul acesta este
copilul care mi-a rupt piciorul, împre-
ună cu fratele lui, într-un meci de fot-
bal pe terenul de lângă Liceul din
Podu Turcului. Cât se mai regăsește
din lutul de la Bouroș sau din clisa de
la Giurgioana, din copilul  foarte
necăjit cu haine peticite, flămând,
uneori, parcurgând cei 7 km până la
şcoală în fiecare zi... S-o fi schimbat?!
O fi așa îmbătat de glorie? S-o fi rea-
lizat ca mare muzician de talie mondi-
ală?! Fără dubii, dar cât a mai rămas
din copilul cu care mă  întreceam la
învățătură?

Desigur, nu l-aș mai fi
recunoscut pe stradă nici în Podu, nici
în Bacău, cu atât mai mult în vreun
oraș din “State” unde s-a stabilit cu
soția și cei doi copii, chiar dacă aș fi
fost  pe acolo. Nici el nu m-a recunos-
cut decât după ce i-am luat un inter-
viu. Am avut avantajul de a fi știut
cine e el, dar doar după discuție m-a
recunoscut, răsfoind o  carte de-a mea
dintre cele dăruite, el nerămânând
dator ...”măi Trică, după cum am
descoperit, tu ești un mare jurnalist,
măi, mă bucur tare mult că de pe văile
alea am ajuns câțiva de talie națio-
nală.”. Ştiam ca se referea la un cam-
pion olimpic (tot Marin) din
Giurgioana, generalul Viorel Cheptine
din satul Strâmba (Vâlcele de azi).
”S-au născut și pe la noi...oameni !”

A fost și este imposibil să pot
reda trăirile momentului. 

prof. dr. D. V. Marin

DUPĂ 60 DE ANI !

Dirijorul Ovidiu Balan și prof. dr. D. V. Marin
Bună seara, maestre Ovidiu

Balan, v-aș ruga să stați mai la
lumină cu mine să vă fac o surpriză
de viață. Dacă vă spun că sunt peste
60 de ani de când nu ne-am mai
văzut. Domnule Ovidiu Bălan pe
unde ați umblat că de la Strâmba,
Bouroș de unde ești tu, pe la Podul
Turcului…

O: Toate dealurile astea 
le-am mai văzut din nou venind
aici acum 2-3 ore. 

R: Și mai vii din Statele
Unite ale Americii? Că am înțeles că
tu nu mai ai pe nimeni pe la Bouroș!

O: Nu mai am pe nimeni
acolo, toată familia mea este în
Statele Unite și eu cu profesia mea
sunt mai mult peste hotare, prin
trenuri, prin avioane.

R: Ce pot face eu să-ți sti-
mulez memoria să știi cu cine stai
de vorbă?

O: Încerc să întorc timpul
așa… poate îmi voi aduce
aminte…

R: Îți aduci aminte cu cine
ai cântat pentru prima dată la o ser-
bare la Giurgioana?

O: Da… făceam naveta la
Podul Turcului…

R: Deci realizezi acum cu
cine stai de vorbă?

O: Trec anii pe lângă
noi… nu prea îmi amintesc… 

R: Domnule Ovidiu, am
scris cea dea XX-a carte, am 26 de
toate, îți spun că am ajuns cel mai de
seama jurnalist vasluian și
moldovean, am televiziune, radio și
ziar și revistă internațională. În
atâtea și atâtea cărți și articole, ce
am scris eu peste 1.000 de editori-
ale, m-am mândrit cu Giurgioana.

O: Locurile respective au
dat toate domeniile și în artă și în
industrie…

R: Tu ești un cap de operă
cum zice un vechi prieten.

O: Asta mi-a fost soarta că
am plecat de acolo la 14 ani.

R: Ai plecat cu un omofon!
O: Da… așa este…
R: Pe unde ai umblat, dom-

nule dirijor Ovidiu?
O: Am înconjurat lumea…
R: În prezent, ai 74 de ani?
O: Da… am împlinit vârs-

ta de 74 de ani.
R: Prin urmare în 74 de ani

ai trecut de 74 de țări?
O: Da, mult mai multe…
R: Tu vii la Bacău să te mai

încarci cu energie sau vii pentru
altceva?

O: Ce se întâmplă, sunt
legat sufletește de aceste locuri. Eu
sunt mai bine de jumătate de secol
în fața acestei orchestre. Vă dați
seama că e crescută de mine, am
făcut un sediu la Bacău special, nu
pot să zic că singur am realizat acel
sediu dar, măcar sub conducerea
mea s-a întâmplat. Mă bucur că las
în continuare pentru Bacău, pen-
tru tineri în general, las  în conti-
nuare un loc unde se pot hrăni și
unde pot să se dezvolte spiritual
după sunetul muzical.

R: Eu am mai avut așa
emoții când l-am filmat pe François
Mitterrand. Acum știi cine sunt?

Cum îmi ziceai în copilărie?
O: Noi făceam naveta

către Podul Turcului și ne întâl-
neam, fratele meu care era mai
mare decât mine cu doi ani tot
împreună făceam naveta, și era
bucuria noastră când ne întâl-
neam…

R: Eu vreau să scormonești
în memoria ta și să îți aduci aminte
cum mă porecleați.

O: Nu mai știu exact care
era porecla, eu nu prea am pus
porecle…

R: Deci te-ai mai reîncărcat
pe dealurile acele dărâmate acum?

O: Mă mai duc, dar foarte
rar... Cam de 2-3 ani de zile nu am
mai fost pe acolo, nu am mai avut
timp și nu am avut ocazia.
Americanii au nevoie de mine
acolo și alții au nevoie de mine și
atunci mă împart, stau câte 4 luni
pe acolo după care plec din nou.
De exemplu acum voi pleca în
China unde am vreo 20 și ceva de
concerte.

R: Am auzit că de sărbători
tot în China vei fi.

O: Tot timpul… Ăsta este
al VIII-lea an de când merg în
China. 

R: Mă bucur că ai ajuns și
tu la capătul lumii, că porți emoțiile
ei, dar te mai simți român?

O: Da bineînțeles, eu nu
am renunțat la cetățenie, sunt încă
cetățean român. Tot ce este în mine
este român.

R: La revista la care cola-
borează 326 de scriitori din toată
lumea Meridianul Cultural
Românesc, vorbesc despre „Crima
culturală împotriva limbii române
în formă continuată”, comentezi ce
scriu eu acolo?

O: Nu prea… Când merg
în China eu merg cu orchestră
internațională, sunt oamenii din
fiecare ţară, fac două zile repetiții,
îi pregătesc să fie excepționali. Noi
în fiecare seară schimbăm locul în
care cântăm.

R: De la Mihail Jora câți
duci cu tine?

O: Anul acesta sunt cam 3
care merg, acum 7 ani de zile am
mers cu toată Filarmonica.

R: Domnule Ovidiu erai un
tip extrem de modest, discutam
foarte bine, aveai un glas moale dar
acum ești mai aspru la vorbă. Între-
barea este alta. Tu ca român, pre-
supun că totuși ai o simțire mai
aparte, în ce măsură te ajută graiul

românesc. 
O: Câteodată mă ajută și

mă mândresc cu asta… Imediat
după Revoluție eu am fost onest cu
colegii mei, eu am fost numit direc-
tor la această  instituție și am
muncit până în anul 1994 și de
atunci au trecut 26 de ani și eu am
rămas alături de ei.

R: Comentează te rog ce
spun eu mai departe: „Tu ești unul
dintre cei mai dinamici dirijori pe
care i-am văzut vreodată” și nu uita
că am fost și la Viena și-n New York
și-n multe alte țări unde am mai
urmărit și concerte, nu spun că am
urmărit numai asta deoarece munca
mea de jurnalist este alta. De exem-
plu cum îți vine să sari pe scenă
când ești în calitate de dirijor?

O: Nu-mi dau seama când
fac asta, deci este în contextul ten-
siunii interioare, îmi vie să prind
tensiunea sălii, totul fac involuntar
și când îmi dau seama mă opresc.

R: Deci trăiești muzica pe
scenă. 

O: Da, așa e… De fapt
primele formații ca dirijor au fost
formații de muzică populară, eu
eram student și avem formație de
muzică populară în zona ailaltă de
peste deal în zona Adjudului. Am
avut o fanfară formată din 40 de
oameni am avut un taraf tot așa de
vro 30 și ceva de instrumentiști tot
din satul respectiv.

R: Domnule Ovidiu, cum
te-a ales soarta pe tine sau tu ai
influențat soarta?

O: Eu cred că sunt și pro-
dusul unui destin pentru că  eu o
luasem pe linia petrol-chimie,
făcusem școala de petrol-chimie și
acolo am avut primul contact cu
formații instrumentale, am fost
atât de impresionat și atât de captat
de toată această treabă iar când am
terminat această școală am rugat
părinții și le-am spus că eu vreau
să continui să nu mă opresc la pro-
fesia respectivă. Am urmat școala
de muzică și așa am intrat fără să
știu nimic și când am terminat
după 10 ani cu tot cu liceu am dat
concurs pe postul de dirijor și am
câștigat concursul și de atunci am
rămas ca dirijor. Tu ești... Trică !

R: Dragă Ovidiu eu îți
mulțumesc foarte mult pentru acest
interviu și mă bucur nespus că ne-
am revăzut după 60 de ani.  

prof. dr. D. V. Marin

Argument
Regretatul poet vasluian Ion Enache, mă admira uneori pentru

pasiunea mea pentru păstrare sau explorare a trecutului, numindu-mă,
mai în glumă-mai în serios, “micul arhivar”. De acest “titlu”, pot să
spun,  m-am bucurat multă vreme. Mi-am adus aminte de aceasta cu
câtva timp în urmă, în urma unei întâmplări adevărate. Am avut acazia
să mă întâlnesc și eu cu anumite persoane după mulţi ani... În vara
aceasta  m-am întâlnit cu o verişoară pe care nu o mai vazusem din vre-
mea copilăriei, av\nd acum în faţă o... pensionară!!! 

Dar ce te faci când aşa evenimente se pot întâmpla şi... după 60
de ani?! Da!  Iată! Cu puţin timp în urmă, la activitatea “Topul firmelor
vasluiene” desfăşurată la Teatrul “V. I. Popa” din Bârlad, festivitatea a
fost precedată de un concert al unei orchestre de muzică clasică “Emil
Jora” din Bacău.Ce-şi spunea în sinea sa, d-l prof. dr. Dumitru V.
Marin...?! Cu mulţi ani în urmă, aceasta era condusă de un personaj
pitoresc al copilăriei sale care acum este în străinătate. În fracţiuni de
secundă îi trecuse prin memorie o sumedenie de întâmplări petrecute
acasă, la ţară..., la casa părintească din perimetrul localităţii Podul
Turcului. Privea spre scenă acel dirijor care era cu spatele la public.
“După statură parcă ar fi el” - îşi zice profesorul... Gesturile..., mişcarea
scenică... Nu se poate..., este el..., Da, este Ovidiu, Ovidiu Balan...
Inima începu involuntar să-i bată mai repede... De s-ar termina concer-
tul ăsta mai repede... Şi s-au văzut...!

Să- l lăsăm totuşi, pe “profesor” să-şi destăinuie (însuşi) întâm-
plarea. Tot pe această pagină, puteţi urmări şi un interviu cu renumitul
dirijor, care acum stă mai mult prin “străinătăţuri”, cum s-ar fi expri-
mat o vecină de-a mea... Acum a fost la noi...

Ioan Parfeni
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La îndemâna oricui:

O reţetă 
pe săptămână

Pilaf 
mânăstiresc

O reţetă de post 
de la 

Manăstirea Prislop

1. Spală orezul şi scurge-l de
apş.

2. Spalş, curăţă şi taie
legumele bucăţele.

3. Căleşte ceapa, usturoiul şi
ardeiul gras în puţin ulei.

4. După 2-3 minute, pune
condimentele şi restul ingredi-
entelor.

5. După câteva minute pune şi
orezul. Ţine pe foc mic,
amestecând continuu, vreo 3-
4 minute.

6. Toarnă apa, acoperă vasul
şi ţine pe foc 30-40 de minute.

Încearcă acum acest
pilaf mânăstiresc şi vei avea o
surpriză plăcută! 

Poftă bună!

Ingrediente
90 g de ciuperci feliate

1 cană de orez
2 cepe mari 

2 căni cu apă
1 morcov

2 roşii mai mici
2 linguri de ulei vegetal

1 felie de ţelină
2 ardei graşi

2 căţei de usturoi
piper după gust

sare

mod de preparare

Pe scurt din
zona Huși

Toamna culturală hușeană
Lansare de carte

Duminică 13 noiembrie
2016, Biblioteca  municipală „Mihai
Ralea” Huși, a organizat o lansare de
carte a scriitorului bârlădean,Mihai
Luca. Evenimentul a fost deschis de
către doamna Alina Tudose, direc-
toarea bibliotecii. După ce a salutat
publicul, destul de numeros pentru o
asemenea activitate, a cerut scuze
pentru vremea capricioasă de afară
și a prezentat invitații.

Cu un prezidiu elevat, alcă-
tuit din distinși activiști din mediul
literar, critici, scriitori, poeți, acți-
unea s-a bucurat de un deosebit suc-
ces.

Au participat, prof. dr.
Theodor Codreanu,cunoscut scriitor
și critic de arte. Prof. Teodor
Pracsiu, scriitor și jurnalist Vaslui,
dascălul bârlădean Mihai Luca, scri-
itor, autor a 10 volume printre care și
a volumului „Fascinația și mirajul
autografului”, pe care la
prezentat.poetul Petruș Andrei,dom-
nul, Izabel Bogdan, Prefectul
Județului Vaslui, Poetul și scriitorul
Ioan Gheorghe Pricop și nu în ulti-
mul rând, domnulLaurențiu Chiriac ,
muzeograf al Muzeul Județean
„Ștefan cel Mare și Sfânt” Vaslui.
Îîn sală s-au mai aflat, scriitoarea
hușeancă Lina Codreanu, scriitoarea
Anica Tănase, poeta Aura Dan din
Huși, Poeta Daniela Oatu, din
Vaslui, prof. Mihai Moraru.

Lansarea lucrării
„Fascinația și mirajul autografului”
a prilejuit mai multe luări de cuvânt.
În alocuțiuni s-au exprimat numai
cuvinte de laudă la adresa scriitoru-
lui.Domnul Izabel Bogdan și-a
exprimat bucuria de a se afla la acest
eveniment. A mai afirmat:
„Domnule profesor Mihai  Luca
mă onorează prezența dumnea-
voastră în orașul Huși. În cartea pe
care o prezentați am întâlnit multe
idei. Aceasta este adevărata față a
județului Vaslui pentru că ne con-
fruntăm cu unele probleme
deosebite. Avem în județ oameni cu
care ne mândrim, care fac cinste
județului,oameni care sunt
cunoscuți,  pe plan local pe plan
județean la nivel de țară și de ce
nu! şi peste hotare. Vă asigur că
instituția prefectului vă va fi alături
mereu”. Domnul Teodor Pracsiu a
comentat o  serie de autografe pe
care scriitorul Mihai Luca le-a pri-
mit de la cei mai mari scriitori și
poeți ai neamului și de la mulți
oameni de cultură de peste hotare,
precum și influența lor asupra feri-
citului scriitor.

Petru David

R: Suntem în comuna
Dolhești și ne aflăm lângă un mo-
nument. Domnule primar, spune-ţi-mi
câteva cuvinte despre monumentul
acesta, vă rog. 

P: Bine aţi venit domnule
profesor doctor Dumitru V. Marin în
comună la noi. 

R: Ce ne puteți spune despre
acest monument, domnule primar?

P: Acest monument a fost
ridicat în cinstea celor doi frați, fii ai
satului care au investit în comună,
infrastructură și nu numai. Prin
efortul lor au dat comunei 7,5 km de
drumuri asfaltate, cu șanțurile mar-
ginale, o investiție care și-a pus
amprenta asupra nivelului de trai al

cetățenilor.
R: Domnule primar subliniez

7,5 km, deci la 1 km e mai mult de 1
miliard?

P: Nu, eu spun 5 milioane de
dolari.

R: Și e puțin?
P: Normal că nu e puțin!
R: Proiecte aveți în comună?
P: Da avem. Este vorba de

un proiect mai vechi depus în 2009 pe
măsura 322, un proiect care pre-
supune apă și canalizare, avem utila-
je prinse în proiectul acesta, un
pachet cultural.
R: Ce înseamnă pachetul cultu-ral?

P: Pachetul cultural înseam-
nă de fapt logistica pentru desfășu-
rarea serbărilor din comună. 

R: Tocmai am filmat bib-
lioteca din localul școlii.

P: În localul școlii avem și
biblioteca, și în martie căminul cul-
tural.

R: Așa ca așezare satul este
frumos așezat, m-a impresionat o
turmă de oi acolo pe deal, sunt dealuri,
totuși, cam sărace, oamenii par gospo-
dari sunteți mulțumiți de consătenii
dumnea-voastră?

P: Nu pot să zic că sunt
nemulțumit dar este loc și de mai
bine tot timpul.

R: Cam câți oameni sunt în
comuna Dolhești?

P: Sunt 2.680 de oameni.
R: Dumneavoastră sunteți

noul primar, l-ați bătut la mustață pe
celălalt, cum se explică?

P: Cred că în mare măsură
așa e consecința cunoașterii omului,
deci oamenii aleg cetățeanul,
cetățeanul primarul, nu neapărat se

ghidează după ceva anume. 
R: Cât de importat a fost în

ecuația asta faptul că sunteți asistent
sanitar, adică îi mai înțepați cu vreo
injecție, ceva?

P: De regulă ca să prestezi o
astfel de activitate trebuie să fii autor-
izat, calitatea de primar e incompati-
bilă cu calitatea de autorizat. Pot face
o recomandare, oamenii o pot lua de
bună sau nu, pot eventual să acord
primul ajutor e ceva obligatoriu, dar
nu asistență medicală în adevăratul
sens al cuvântului. 

R: Ei, asta ați făcut până
acum, de acum în acolo să vă țineți de
administrație. Aveți un vis domnule
primar?

P: Mai multe…
R: Ne puteți spune unul din-

tre ele?
P: Câștig respectul oame-

nilor prin ceea ce fac, nu numai
acelora care nu m-au votat…

R:Domnule mai vorbiți de
respect când ați câștigat ca primar într-
o bătălie cruntă. Deci oamenii v-au
apreciat, v-au ales și eu vă felicit, mai
spuneți-mi despre visurile dumneav-
oastră. 

P: Deci în primul rând fac
ce trebuie să facă un primar, să ajute
ca bunăstarea să ajungă și pe raza
comunei. Avem în vedere proiectele
publice dar nu suntem dezinteresați
și de cele private. Încercăm să fie
totul mai bine.

R: Bine domnule primar, eu
mă bucur să vă vad, mă bucur că aveți
un monument ca acesta la dumneav-
oastră în comună, mai e unul la
Răchitoasa, Bacău și mai este unul la
Lungani- Iași, mai sunt și altele dar nu
le-am filmat.

P: Acest monument este
făcut din suflet, inimă pentru devota-
mentul, pentru lipsa uitării din
partea celor doi fii ai satului ,inginer
Petru Baciu și doctor Constantin
Baciu. Sunt niște oameni, rar îi întâl-
nești, la data când se făcea acea
investiție, deci în anul 2000 a
demarat, nu se vorbea în România
despre astfel de investiții cu finanțare
privată, deci practic costurile noastre
s-au rezumat doar la autorizații, la
partea birocratică.

R: Acum cunoașteți bine
după o viață petrecută în comuna
aceasta, cunoașteți bine realitățile sat-

ului. Știți că ați mai fost primar, care
ar fi posibilitățile primarului? Un pri-
eten de-al dumneavoastră de la
Lețcani a zis că primarul dacă nu asig-
ură locuri de muncă nu are ce căuta în
primărie, dar în același timp dumneav-
oastră v-ați gândit ce ar trebui să faceți
în mod special pentru dolheștenii
dumneavoastră, ca primar vorbind?

P: De regulă locurile de
muncă în sat sunt datorită
finanțărilor, și mai ales finanțări pe
sectorul privat, pe public să zicem că
facem asfalt, se pot crea temporar un
număr de locuri de muncă, un
număr limitat la câteva locuri sau
câteva zeci de locuri de muncă dar pe
o durată cât are execuția în proiect.
Deci nu aici este șansa cetățenilor
noștri pentru a găsi un loc de muncă
ci este dezvoltarea sectorului privat
numai că sectorul privat trebuie să
aibă și potențial, în special potențial
uman și financiar (distanța mare de
centrele urbane, lipsa unor căi de
acces întotdeauna practicabile) sin-
gura cale de acces pentru noi este
drumul județean care parțial este și
nemodernizat și plin de gropi. Nu
cred că un investitor ar veni aici, au
mai fost tentative, avem câțiva fer-
mieri care au dezvoltat o acti-vitate
agricolă dar în general lipsește
interesul pentru zona noastră este
foarte frumoasă cel puți vara este o
splendoare.

R: Populația cum e?

P: Populația e relativ
îmbătrânită, nu putem spune că sun-
tem pe ultimul loc ca și media vârstei
dar e drept cei tineri încearcă să-și
găsească job pe undeva, mai pleacă
pe afară doar temporar. 

R: Mă despart de dumneav-
oastră domnule primar cu o părere și o
întrebare. Părerea este că aveți un lim-
baj elevat iar întrebarea este: Ce
răspundere aveți aici?

P: În momentul în care am
candidat automat mi-am asumat și o
anumită răspundere.

R: La revedere domnule pri-
mar și vă mai aștept să ne mai dați un
interviu. 

Prof. dr. D. V. Marin

Comuna Dolheşti - IAŞI

Respectul pentru valori

ANGAJĂM
REDACTOR, REPORTER,

SECRETARĂ
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Bună ziua! Ne aflăm la Căminul
Cultural din Comuna Deleni, îl avem aici
pe domnul Ştefan Chele. 
Doresc să vă pun câteva întrebări. Aveţi
un cămin cultural frumos, ce activităţi
aveţi în următoarea perioadă mai ales că
se apropie şi sărbătorile de iarnă?

P: Da noi la primăria Deleni
avem plăcerea şi bucuria să avem un
manager foarte gospodar care să
pregăteşte din timp nu doar de starea
drumurilor sau doar a investiţiilor din
comună, ci are în programul dumnealui
câteva aspecte foarte importante într-o
viaţă spirituală şi pentru plăcerea pub-
licului din comuna Deleni, Căminul în
care vă aflaţi este rodul unu proiect cu
fonduri europene de reabilitare în care
am pus la punct sala de spectacole cu un
efectiv de 200 de locuri pe scaune, veţi
lua câteva cadre şi veţi vedea că se
păstrează ca şi nou. Această sală care vă
aflaţi a fost iniţial sala la dispoziţia bib-
liotecii comunale, acum ea este amena-
jată, după cum puteţi vedea ca şi sală de
reşedinţă a consiliului local Deleni şi tot
aici se oficiază şi căsătoriile civile, e o ac-
tivitate destul de frumoasă în această
sală. Ca şi activităţi culturale putem
spune că, de curând pe 20 noiembrie am
avut o activitate foarte importantă şi
foarte frumoasă la nivelul comunei De-
leni fundaţia „Mareşal Alexandru
Averescu” împreună cu o Unitate Mili-
tară din Buzău a avut un ceremonial
militar şi  religios la cimitirul evreilor, s-
a comemorat 100 de ani de la Primul
Război Mondial şi în primul rând eroii
buzoieni care au murit pe teritoriul co-
munei Deleni. A fost un eveniment foarte
frumos, ne-a bucurat cât şi pe noi şi pe
ei. Pe data de 8 luna aceasta am avut de-
cernarea diplomelor de excelenţă pentru
profesorii calificaţi, ca şi cadru didactic
avem şi de 20 de ani persoane în comuna
Deleni, am oferit câte un buchet de flori
doamnelor, o plachetă pe care am trecut
aprecierea noastră pentru activitatea pe
care au făcut-o şi au fost un număr de
38 de cadre didactice o parte  au putut să
vină, iar o parte nu a putut  veni din
cauza diferitor probleme de sănătate,
majoritatea erau peste 20 de ani de pen-
sie. A fost un eveniment foarte emoţio-
nant pentru ei dar şi  pentru actualele
cadre didactice care şi-au recunoscut în-
văţătorii, profesorii nu mai spunem că
printre cei care au fost elevi se afla şi
domnul primar. A avut bucuria să fie în
contact cu profesorii şi din partea profe-
sorilor a fost o bucurie deoarece au
revăzut un elev ajungând primul om,
gospodarul comunei şi într-un mod care
,pe noi ne bucurăm. Sperăm să meargă
în continuare cu acelaşi elan oricum
după cum sunt aşezate lucrurile nu ne
dezamăgeşte. Acum de curând am vorbit
de două evenimente frumoase din trecu-
tul apropiat, ne pregătim pentru data de
17 decembrie pentru un concert de col-
inde, purtăm tratative deocamdată cu
corul Byzantion din Iaşi, ei au insistat pe

concertele pe luna decembrie, domnul
profesor Sârbu a ajuns ieri seară din
străinătate şi aştept un răspuns de la el
dacă poate să ajungă corul Byzantion de
la Iaşi într-un concert de colinde
bineînţeles alături de doamna Maria Şe-
laru cu „Muguri de stejari” de aici din
comună, colajul didactic şi ansamblul de
datini şi obiceiuri Corăgheasca care ne
aduce atât de multă cinste şi plăcere pe
unde mergem şi urmând în viitorul iarăşi
apropiat după data de 17 decembrie
avem o comemorare pe data de 22 la
mormântul  unui erou din comuna noas-
tră. Este o tradiţie pentru noi acest lucru,
preoţii din comună în zilele ajunului
merg prin sate cu Vestirea Maicii Dom-
nului, ne adunăm pentru o oră la monu-
mentul eroului şi oficiem o slujbă de
pomenire, o evocare a lucrurilor care s-
au întâmplat atunci şi în cele din urmă
pe data de 31 decembrie e, Festivalul,
Datini şi Obiceiuri care se află aici, la
Căminul Cultural pe o scenă. 

R: Foarte frumos, după cum a
spus şi domnul primar aveţi o lună încăr-
cată, aveţi un Cămin foarte frumos. Pentru
aceste evenimente comuna are o anumită
echipă cu care se păstrează portul popu-
lar?

P: În ceea ce priveşte datini şi
obiceiurile de nuntă avem mai puţini
acei vornici care să fie din comună. Am
în atenţie, fiind de o bucată de timp anu-
mite lucruri mai importante, se pune la
punct un ritual de nuntă, ansamblul cu
vechii membri şi sperăm să facem un ri-
tual de nuntă la care să-l punem şi even-
tual să-l punem pentru cei interesaţi să
putem să le stăm la dispoziţie cu aşa
ceva, portul popular se poartă, avem cos-
tume achiziţionate pentru grupul Coră-
gheasca aşezate şi făcute aşa cum
trebuie.

R: Să vă mai întreb un singur
lucru, pentru anul 2017 ce planuri aveţi?

P: Fiecare are specificul lui, este
un calendar cultural la care noi trebuie
să fim atenţi în funcţie şi de partea fi-
nanciară, care ne stă  la dispoziţie, avem
în vedere şi ansamblul Corăgheasca pe
care l-am avut anul acesta în Bulgaria
care a fost la un festival internaţional.
Lucrăm cu comitetul de organizare a fes-
tivalurilor folclorice din Moldova, cu
domnul Ion Suruceanu. Pentru a pleca
în alte ţări necesită un anumit cost pe
care noi nu ştim, cum va fi problema fi-
nanciară la anul care va veni, poate vom
organiza mai multe activităţi la anul.

R: Vă mulţumesc foarte mult
pentru acest interviu acordat. La revedere!

Diana Neculau

PREOCUPARE CONTINUĂ

Membrii Academiei
Rurale „Elanul” s-au reunit re-
cent la Găgești-Vaslui pentru a-și
prezenta rodul cercetărilor lor ge-
ologice, istorice, arhivistice, nu-
mismatice și etnografice, adică
acele elemente de civilizație ma-
terială semnificative, unele
datând din vremuri ancestrale,
toate descoperite în ani de muncă
pe mirifica vale a râului Elan. La
vremea întemeierii acestei entități
culturale (în 2003), numele pom-
pos de Academie a provocat
ridicări de sprânceană și întrebări
retorice, fiindcă prețiozitatea de-
numirii și orgoliul topit în titu-
latură aveau darul să trezească
nedumeriri. După opinia noastră
substantivul propriu Academie ar
trebui să dea nume exclusiv celui
mai înalt for științific al țării.
După revoluția/lovitura de stat
din decembrie 1989 multe tabu-
uri au căzut; ne-am trezit cu fel
de fel de societăți academice, iar
micul ecran a demonetizat ter-
menul cu sintagma intrată în folc-
lor, Academia de poliție, în dublă
semantică: o instituție de în-
vățământ superior pentru
polițiști, respectiv, un film popu-
lar lansat dincolo de Ocean. Cum
documentele de întemeiere au
fost aprobate de organele abilitate
ale statului încă în urmă cu 13
ani, orice obiecție ulterioară
devine superfluă. Cum spre cin-
stea lor, ctitorii și participanții la
reuniunile periodice ale acestei
academii rurale (un oximoron de
toată frumusețea) se apropie, prin
calitatea expozeurilor lor, de ți-
nuta academică, suntem determi-
nați să fim mai indulgenți.

Mărturiile paleontolo-
gice,istorice,arheologice, numis-
matice și etnografice din zonă
sunt cât se poate de edificatoare;
cele mai multe sunt expuse la
muzeele din Vaslui și Bârlad și se
bucură de aprecierea vizitatorilor.
Orgolioase cu îndreptățire,
gazdele au deschis și ele un
muzeu local, într-o clădire au-
tonomă, iar vizitatorul ocazional

poate contempla obiecte ale uni-
versului casnic, unelte și usten-
sile indispensabile în
gospodăriile de odinioară, cera-
mică, diverse piese ale războiului
de țesut etc.

Aducând un elogiu Văii
Elanului, moderatorul (folcloris-
tul și etnograful Dan Ravaru),
făcea o disociere judicioasă între
actul de cultură și simplul diver-
tisment. Prima atestare documen-
tară a satului Găgești datează din
1464; în 2014 s-au împlinit 550
de ani de existență; tot 550 de ani
are și orășelul Murgeni aflat la
mică distanță de Găgești. În
fiecare comună ar trebui să fie
expus la primărie, într-o vitrină,
primul document de atestare. Nu
avem voie să ignorăm trecutul!
Nu înțelegem de ce este atacată
atât de violent astăzi ideea de pa-
triotism. Demonizându-l pe
Ceaușescu, am demonizat și pa-
triotismul. Un exemplu de dublă
măsură. Opinia publică a
reacționat timid la „tratamentul”
pe care l-au aplicat jandarmii
tinerilor unioniști care demon-
strau în București; în schimb a
trăit o vie emoție la uciderea bar-
bară a ursului de la Sibiu.

Laurențiu Ursache
(Muzeul „Vasile Pârvan” din
Bârlad) a  inaugurat seria ex-
punerilor în diacronic,  referin
du-se la cercetările de pe Valea
Elanului, și mai cu seamă la de-
pozitele geologice din zonă, cu o
vechime de 12-10 milioane de
ani.

Peste timp, în zorii civi-
lizației materiale de pe Valea Ela-
nului (paleolitic, neolitic; epoci și
„culturi”) Marin Rotaru s-a
referit la bogăția remarcabilă de
mărturii ale trecutului, argumente
ale continuității și permanenței
umane în aceste ținuturi. Mai
aproape de vremurile noastre,
medievistul Laurențiu Chiriac,
doctor în istorie, a fixat pertinent
coordonatele personalității prote-
ice a lui Nicolae Milescu Spă-
tarul, la 380 de ani de la nașterea

cărturarului, originar de pe me-
leagurile vasluiene. Făcând studii
înalte la Școala Patriarhală de la
Constantinopol, intrat în elita cul-
turală europeană, călător neobosit
la Berlin, Stockholm, Paris,
poliglot și traducător din elină,
latină și română, prezent la
Moscova, fiind apoi autor al fa-
buloasei călătorii inițiatice și
diplomatice în China, Nicolae
Milescu Spătarul („Cârnul”
după ce Ștefăniță Vodă l-a crestat
la nas) este socotit cu îndreptățire
un Marco Polo al României.
Prof. Ioan Parfeni a readus în
memorie pe Doina și Ion Aldea
Teodorovici, simboluri ale
românismului de dincolo de Prut,
cântăreți ai „sufletului moldove-
nesc” (sintagma a fost lansată
după 1990 de poetul Ion Iancu
Lefter), dispăruți tragic 
într-un accident de circulație.

Istoricul Gh. Clapa a
creionat o figură emblematică a
bisericii naționale: Grigore Leu.
La 100 de ani de la intrarea
României în primul război mon-
dial, Cristian Onel a evocat un
erou local –caporalul Păun Mo-
canu- exemplu de devotament
patriotic și sacrificiu. Prof. Con-
stantin Giurcanu a subliniat im-
portanța deosebită a cercetărilor
locale, citându-l în sprijin pe N.
Iorga: „Nu vom avea o istorie a
României până când nu vom
avea istoria fiecărei localități”.
Altfel spus – opina vorbitorul –
să privim istoria națională din
perspectiva istoriei locale. Și in-
vers... Au mai avut contribuții în
simpozion prof. Florin Varvara
și prof. Ion Iacomi, acesta din
urmă referindu-se la istoricul
Școlii Ibănești.

Trei poeți, Ionel Mâc-
nea Vetrișanu, Mihai Apostu și
Iftemie Cioriciu (primii doi,
membri ai Uniunii Scriitorilor) au
realizat mini-recitaluri lirice în
consonanță cu semnificația mo-
mentului.

Simpozionul de la
Găgești demonstrează că Acade-
mia Rurală Elanul nu este o
„formă fără fond”, o încropire
bombastică și narcisistă. Arhe-
ologii, istoricii, etnografii,
cercetătorii acestui spațiu locuit
din vechime dezgroapă mărturii
concludente ce răspund la între-
barea-cheie „De unde venim?”
Încotro ne ducem vom afla de la
generațiile actuale, copleșite de
atâtea provocări pe care un secol
frământat le pun în față. Trecutul,
prezentul și viitorul se
îngemănează și comunică grație
judecătorului suprem, Timpul.

Teodor Pracsiu

Satul ca entitate culturală



IMOBILIARE
* Vând loc de cas\ în satul B\lteni Vale.
Intravilan, cca. 700 metri p\tra]i. Gache
Ion, telefon: 0763/ 753.557.
* Vând apartament 3 camere cu central\
termic\ `n loc. Hu[i. Modernizat,  zona
centru (Romarta) Telefon: 0785/698.299.
* Vând apartament cu 2 camere, str.
Filaturii, etaj 2, gresie, faian]\, termopan,
sau schimb cu garsonier\ + diferen]\.
Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 
* Vând cas\ zona Corni - Hu[i, str.
Salcâmilor.  Rela]ii la tel:  0724/ 074.009.
* Vând cas\ `n comuna B\lteni, Vaslui.
Tel: 0741 509 039.
* Vând apartament 2 camere cu central\
termic\ pe gaz, în Hu[i, `n spatele
stadionului. Tel: 0755/ 077.553
* Vând cas\ în spatele hotelului vechi
Hu[i. Telefon 0762.663.026.
* Vând, la pre] negociabil, vil\ superb\,
construit\ pe 4 nivele (subsol, parter,
etaj, mansard\), în cartierul Moara de
Vânt din municipiul Ia[i. Rela]ii la telefon
0751.294.131 (inginer ILIE). 
* Vând cas\, nou construit\, pre]
convenabil, în Hu[i, strada Nicolae
B\lcescu nr. 18. Tel.: 0755/ 077.553.
*   Vând vil\ - Strada Donici, nr.20,1200

mp. Pre] negociabil 180.000 euro. Tel.:
0740/ 208950.

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor.
Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hal\ tabl\, 30X40, Z\podeni -
Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hal\, `nalt\ de 20 m. Tel: 0744/
231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Hu[i. Suprafa]a
de 813 mp, priveli[te superb\, 25
euro/mp - NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând dou\ combine agricole C.P. 12 [i
mase Ferguson, `n perfect\ stare de
func]ionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS
Vaslui. Informa]ii la tel.: 0744 231 380
sau 0235 361 236.
* Vând hal\ la Moara Grecilor. Informa]ii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* ~nchiriez garaje la Moara Grecilor.
Informa]ii la tel.: 0744 231 380 sau 0235
361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto
Fuji Ia[i, strada Cuza Vod\, nr. 5, Ia[i;
Telefon : 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000
mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui (`n
spatele str. Filaturii), vând  2 ha teren
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“Meridianul” a împlinit 20 de ani...

Director general: 
prof. dr. Dumitru V. MARIN

0744/ 231.380
mail:marintv@rdslink.ro; marintvv@gmail.com

Carol Codreanu și Florea Tabița, cu
Donute Marian, fondatorii Asoc. I.E.D.I.D.I.A., 

cu sediul în Pușcași (tel. 0743/999447),
vă roagă să fiți alături de ei ca membri simpati-
zanți, în desfășurarea activităților de bine-

Vând casă în Vaslui, str. Călugăreni (aproape de Primărie)

ULTRACENTRAL - Preț 150 euro/mp-negociabil

URGENT - Relații la telefon 0771/ 255193

Meridianul 47(1673), joi, 17 noiembrie 2016

VÂND CASĂ în Moara Domnească
(pe deal), cu teren în surafață de 1.500mp.

Preț 50.000 lei, negociabil
Relații la telefon 0752/652194

Închiriez camere ieftine, pe str. Gheorghe Doja, Moara Grecilor, 
Vaslui, jud. Vaslui. Relaţii la telefon: 0744 231 380. 

VÂNDTEREN CENTRU
400mp - 120e/mp

0740/695 972

J     O     C     U    

SĂ
COLORĂM
FRUMOS

B- Albastru

R - Roşu

I - Orange

D - Galben

Ghiciţi
numărul

Locuri de munc\ `n mun. Hu[i
AGENȚIA LOCALÃ HUȘI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc. A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE în municipiul HUŞI

 39 Locuri de muncã disponibile la 15.11.2016 

- SC ENACHE MORARIT SRL HUȘI: 1 paznic;
- SC SAVDECOM SRL; 2 muncitori necalificați în industria con-
fecțiilor ;
- SC CONTAM SRL, 5 confecţioneri articole din piele şi
înlocuitori, 2 muncitori necalificați în industria confecțiilor;
- SC PETAL SA, 2 ingineri mecanici, 2 paznici 2 strungari uni-
versali 1 femeie de serviciu 2 șoferi autocamion/mașinã de mare
tonaj;
- SC ROMILARICIP SRL: 2 vânzători;
- SC ROMILARICIP SRL; 1 inginer industria alimentarã 2
șoferi autocamion/mașinã de mare tonaj;
- SC CIBLIM SRL; 8 cusãtori piese din piele și înlocuitori;
- SC CHIRUXEL SRL; 3 confecționer-asamblor articole din tex-
tile ;
- SC EDIMIMVAL SRL; 3 muncitori necalificați în industria
confecțiilor;
- SC LINUX SRL, 2 spălători autovehicole;
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Stimați prieteni ne aflăm la
Cotnari. Domnule primar, bine v-am
găsit. Fără îndoială că telefonul este cel
care ghidează acțiunile noastre, suntem
în epoca asta de informatizare, cam câte
telefoane primiți pe zi?

P: Depinde, cam în jur de 20-
30.

R: 20-30, înseamnă că aveți
viață comodă. La Cotnari, de ce trebuie
să știe lumea că la Cotnari este un pri-
mar nou și viceprimar și unde există un
loc și cu potențial. Deci de ce e bine sau
de ce este rău la Cotnari?

P: Păi în comuna noastră este
rău deoarece infrastructura e minimă,
mai avem de extins rețeaua de apă și
canalizare dar apa e pe primul loc,
deci în două treimi de comună la fel
rețeaua de comună, la fel rețeaua de
asfaltare în drumuri.

R: Aveți proiectele sau numai
visați la așa ceva?

P: Sunt și proiecte doar că
drumurile locale sunt de zeci de km,
cam 17 km sunt asfaltați în prezent,
vro 10 vor fi asfaltați în 2017 și vor
mai rămâne cam 50 și ceva de asfaltat
în anii următori.

R: Da sunt pietruite?
P: Da, sunt pietruite. Cotnari

să spunem că e o comună mai dificilă
în privința infrastructurii pentru că,
casele sunt răsfirate iar distanța între
sate este destul de mare și atunci dacă
vrem să facem infrastructură ne stră-
duim mai mult. Am discutat cu cineva
de la Iași, o comună cu 1200 de
locuitori. Dacă am prins o finanțare
de un milion de euro și dacă e și sis-
tematizată și a făcut mai toate dru-
murile, ori la Cotnari dacă ai prins un
milion de euro ai făcut într-un sat și
mai ai încă 10 că sunt 11 de toate.

R: Deci câte sate aveți de
toate?

P: 11.
R: Și îl alergați pe domnul

viceprimar prin toate satele? În câte
sate ajungeți domnule viceprimar într-o
săptămână?

V.P: Câteodată în toate unde
este nevoie, ajungem cu mașina.

R: Dacă vă duceți domnule
viceprimar la Cârjoaia cum ajungeți?

V.P: Păi e aproape Cârjoaia,
avem sate mult mai departe de noi pe
la Zbereni.

R: Și dumneavoastră ce faceți
acolo la Zbereni dacă ajungeți acolo?

V.P: Săptămâna aceasta am
pregătit pentru iarnă material antider-
apant, chiar ieri am fost acolo. 

R: Domnule primar îl alergați

tare pe domnul viceprimar?
P: Nu, dar aleargă el acolo

unde e necesar, merge mai mult el
când e vorba de treaba lui.

R: Faceți o echipă bună până
acum?

P: Desigur!
R: Ei, voi ca echipă, dumneav-

oastră ca primar nu e nevoie să reluam
din campania electorală dacă l-ați bătut
în voturi pe domnul primar care a fost.
Acum credeți că veți reuși și de aici în
acolo în 2017 până la alte alegeri?  

P: Tot ce e posibil cu bugetul
care va fi, deci bugetul local și vom
atrage tot ce este posibil ca resursă de
finanțare nerambursabilă.

R: Aveți echipa dumnea-voas-
tră de proiectare sau colaborări?

P: Nu se scriu proiecte la
primării, deci proiectele le scriu cei de
la firme de specialitate, proiectanții,
iar noi în comună trebuie să avem om
de legătură  și bineînțeles să imple-
menteze .

R: Domnule primar Cotnariul
are rezonanță istorică. Prin ce credeți
dumneavoastră, în afară de via Cotnari
toată lumea o cunoaște sau aude de ea
din reclamele cu vinul Cotnari. Care ar
fi emblematic din punct de vedere
istoric pentru dumneavoastră, ce ele-
ment?

P: Pe lângă viticultură deci e
clar că mai sunt suprafețe de pomi
cam 7-8 hectare de pomi cireși, vișini,
măr și alte sortimente… Și sunt
cunoscute boambele de Cotnari, deci
un alt sortiment să spunem foarte bun. 

R: Nu știți dacă s-a exportat
anul acesta?

P: Este aici o societate care
face și export de cireșe, acum unele
merg pentru consum iar altele merg,
pentru industrializare cu si-guranță s-
a exportat. Acum nu știu cât s-a expor-
tat pentru piață. De ce e cunoscută
comuna Cotnari ați întrebat. Din
partea istorică comuna Cotnari este
cunoscută de vechi timpuri, datează
din secolul 3-4 de înaintea erei noastre
și acolo a fost amenajat un mic muzeu
da pe parcurs a fost distrus, va trebui
ca acolo să reamenajăm, mai avem
biserica vizavi de primărie, mai avem
statuia lui Ștefan cel Mare în timpul
domniei dânsului, mai avem școala de
la Cotnari, mai avem castelul
Vlădoianu  construit la începutul se-
colului trecut pe la  1900.

(continuare în nr. următor)

Comuna Cotnari ECHIPĂ NOUĂ, OBIECTIVE NOI

Mare-i grădina lui Dumnezeu
„înflorită”  în alegerile  parlamentare.
Din diverse localităţi din Ţara
Românească (nu a lui Păpuşă Vodă)
răsar zorii noi ai inculturii pe care o
promovăm.

În lung şi-n lat, răsar tot felul de
fâţângăi,  gata să-şi  schimbe aşternu-
turile proprii cu somnul bine plătit  în
scaunul parlamentar.

Dat fiind vântul schimbărilor cu
noutăţi, gen, Tănase Scatiu, mai toate
listele din Jud. Vaslui au „prospături”
notabile.

Cel puţin pe madama aceasta, cred
că o cunosc: „moaşă comunală” (ce
înjurături sunt pe la şcoala din
Oşeşti!)  mare activitate PSD 
(n-am nimic, cu PSD-ul, ci cu proştii
lui) prin mijloace oculte, ajunsă
directoare de muzeu, Ramona
Murariu, ajunsă Mocanu, e şi...pe lis-
tele actuale cu şansă mai redusă, dar
gata să combată în Parlament.

Conducătoarea  imberbă, subţire
la corp, cunoştinţe, cunoaştere, a
prins pe Dumnezeu de un picior (sau

de amândouă) şi acum îşi face jocul
politic, odată în viaţă  pentru că, dacă
va cădea, nicicum nu se va mai ridica
oricât ar slăvi-o  părintele sau altcine-
va.

Până la urmă,  cucoana face ce
gândeşte cu mintea-i  înaltă şi...apli-
cată; acum e la Muzeu, mâine la
Expozeu, în Parlament. 

Măi să fie, brânzoaica asta mus-
toasă chiar poate să-şi demonstreze
valoarea feminină! 

Fiinţa care-l desfiinţează pe scri-
itorul huşean, Costache Olăreanu,
chiar din titlul lucrării de doctorat „o
fi”  între realitate şi ficţiune...? sau
numai plină de ură şi nesimţire.     

Ar trebui să vorbim  frumuşel de
„fetişoara  care a  venit de câteva ori
să vadă manuscrisele  lui Olăreanu”,
cum a precizat un bibliotecar, luând
în calcul ceva eforturi intelectuale.

Dac-o fi avut intelect, candidata de
azi...sigur nu-l mai are! Pentru că, ce
să caute asta in Parlament?  Doar
dacă, acolo ajung, chiar,  cei mai
necompetenţi fii ai patriei.               

Ramona din Muzeu... 
la Expozeu (în Parlament)

Zmeu, satul din comuna Lungani, unde s-a născut primarul Gheorghe
Pricopie în urmă cu șase decenii și jumătate. Până acolo s-a
făcut cale asfaltată, există școală, Cămin Cultural și mai este
un Centru de zi pentru copii din comunitatea de rromi.
Săptămâna trecută noi am fost de câteva ori în comuna
Lungani pentru a vedea demonstrația practică de conviețuire
de la Lungani, fie pentru a observa o acțiune culturală înfăptu-
ită cu scriitorul ieșean Andrei și susținută în parteneriat de noi,
fie zilele școlii… de fapt am luat la cunoștință cu mare satis-
facție de reușitele primarului și ale colectivului primăriei în
frunte cu doamna Marieta Gâmbuță.

Tot în fapt am surprins mișcarea populației (peste
3000 de locuitori) și a copiilor către primărie, devenită viitorul
centru de distribuție în curând cu bunuri materiale pentru
săracii copii, ajutoare sociale pentu cei mai năpăstuiți ”radi-
ații“culturale și educative,generate de prezențe fericite în arealul comunei. ”Cum
reușești, d-le primar? M-am dedicat  comunei în care m-am născut…” Și de aici
atâtea acțiuni  despre care putem scrie multe, multe pagini. 

Unicatul  numit ”Copilul căzut din poveste” ajunge la ediția a 3 a și pub-
licarea într-o carte (anuală)  a creațiilor copiilor de diferite etnii, dar cu talent, e o
obișnuință. Marieta Gâmbuță e gata să ne recite  din poeziile copiilor și nu mai pri-
didește să ne îndemne sa-i citim poeziile elevei Grădinaru.

Pentru reușita manifestărilor din cadrul  proiectului de la Centrul de zi–
Zmeu, trebuie să menționăm contribuția șefei de proiect, d-na. Marilena Alexa-
secretara primăriei Lungani.

Manifestarea  practică  din săptămâna trecută, a demonstrat plusul de
suflet pe care îl investesc responsabilii din comuna Lungani.                                                                                             

(vom reveni)        

Stimați iubitori și pri-
eteni iată suntem în mediul
sătesc la Școala Gimnazială
Numărul 1 Crețești și în curte se
joacă niște copii, e o statuie cu
un vultur, dar ne-am gândit că o
temă de interes este cea a unei
realități aproape dureroase și
anume numărul de elevi scade
iar capacitatea profesională a
profesorilor crește. Domnule
profesor doctor Vicu Merlan,
cum e domnule să fiți la țară și
să fiți și doctor în științe?
Domnule este normal să avem
această stare de lucru, adică ele-
vii scad și profesorii se
pregătesc suplimentar?

V: Bineînțeles că nu
este dar asta este situația.

R: Există șanse la
Crețești să mai crească popu-
lația școlară după câte știți dum-
neavoastră?

V: Nu, pentru că mulți
dintre locuitorii comunei
pleacă în străinătate și o dată
cu ei  își iau copiii și atunci noi
rămânem fără copii.

R: Cât e de greu pentru
un profesor și doctor în științe să
profeseze într-un mediu sătesc?

V: Nu este greu pentru
că eu eram înscris la doctorat
tot aici eram profesor, când l-
am finalizat tot aici. Vedeți sun-
tem amenințați de faptul că nu
mai sunt copii dispar normele
de catedră și atunci va trebui să
mergem în altă parte, trebuie
să găsim jumătate de normă în
altă parte. 

R: Atunci suferă și cer-
cetarea științifică sau și procesul
de învățământ sau tot
învățământul românesc.

V: Cred că e afectat tot
învățământul românesc, nu e
problema doar la Crețești,
problema este în toată țara,
majoritatea profesorilor se
plâng că nu mai sunt copii.

R: Abandon școlar este
pe la dumneavoastră?

V: În prezent nu dar
au fost cazuri în trecut care au
plecat.

R: Deci domnul profe-
sor vă păstrați optimismul sau
vă pregătiți să plecați în altă
școală?

V: Cu siguranță nu,
până la următorul an de
școală, voi merge la Huși unde
am și locuința.

R: Domnule profesor
vă mulțumesc pentru interviu!

Muncă susţinută la Lungani - Iaşi

De vorbă cu
Prof. dr. 

VICU MERLAN

Activitate intensă la Centrul de zi Voineşti-Iaşi
În popasul nostru, în noul, dar foarte vechiul sediu al Primăriei Voineşti (fost

conac boieresc,transformat, reabilitat şi  modernizat) am notat
câteva elemente interesante:
-Drumurile dinspre  o extremitate a comunei-foarte proaste,
pietruite,  dar numai găuri pline cu apă. Nu m-a mirat pre-
cizarea primarului, Gh. Dobreanu că întocmesc proiecte  şi
chiar vrea să plece după aprobare la Iaşi.

Am discutat cu viceprimarul, Neculai Ivaşcu, care, gripat  şi slăbit de
boală, nu a furnizat multe informaţii utile documentării „Eforturile noastre sunt
substanţiale  tocmai în aceasta perioadă ,la noi existând mult prea multe nevoi”.

Proiectul „Servicii comunitare  de prevenire a separării copilului de
familia sa şi întocmirea personalului aferent” este în curs de înfaptuire şi
admiterea în acest centru de zi pentru copii „Ioanid Romanescu”este facută printr-
o procedură destul de complicată care asigură , însă o selecţie  riguroasă a copi-
ilor cu probleme.

Printre altele, aici se va asigura, ăngrijire şi supraveghere în timpul zilei,
consiliere socială, psihologică, învăţare  în vederea aprofundării conoş-tinţelor
dobândite în cadrul orelor de curs, activităţi de socializare şi recreere,etc.

Reporterul s-a bucurat să descopere  un colectiv foarte preocupat de viaţa
social-culturală a unei comune, încă sărace dintr-o parte a Moldovei din ce în ce
mai racordată cerinţelor europene.      

Am cunoscut de ceva mai mult timp, un specimen de polițist care-și păstrează
trăsături de milițian, adică e arogant, incult, lipsit de respect și mai ales infatuat.

Admirându-i Procesul verbal  completat cu îndemânare de analfabet, constat că
ce a scris acesta nu se poate citi nici cu lupa.

Drept care m-am adresat unor cadre  de limba română din Vaslui cerându-le să
mă ajute la decriptare, mai ales că prevederile din ”constatările agentului”sunt
grave. Aproape toate cadrele de  la licee m-au  refuzat  elegant,  spunându-mi  că 
nu-și pot permite să presupună, doar.

Ar trebui să mai adăugăm că, am primit și alte semnale despre corectitudinea
polițistului turnător, acoperit prin efectul legii de superiorii săi.

A fost mare păcat că, un Comisar-jurist de la IPJ  Vaslui a invocat tot felul de
articole netangente  cu cazul din P.V.  semnalat anterior, ”arcuind” argumentația pe
la CCJ si CEDO.

Piatra aruncată de Vizitiu Mihai, încă agent la circulație,  a determinat eforturile
multor oameni deștepți ca s-o scoată.

Promitem un serial cu…picanterii!

Vizitiu nostru drag, polițist prin sat, pribeag

Pagină realizată de
Prof. dr. D. V. Marin


