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

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

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

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

(15 iulie, 2018)
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Ce uimitor paradox trăim: o lume întreagă vie, creativă, cu 
rachete, calculatoare, vapoare, avioane și institute de cercetare, toată
popula�ia de pe glob nu reușește să lupte eficient împotriva unei crea
turi fără via�ă periculoase și invizibile.

Indiferent ce credem despre cauza care nea adus aici, se
dovedește că omul nu le poate face pe toate. Pe rând:

Religia nu la ajutat pe om nici împotriva ciumei, nici împotriva
holerei, nici împotriva gripei spaniole sau ciumei bubonice, nici măcar
împotriva scarlatinei și „coriul” (Rujeolei) dar a jucat un rol pozitiv
că a deschis o fereastră a speran�elor pentru vii sau pentru cei din
preajma mor�ii. La fel când tot felul de călugări adunau mor�ii în
căru�e șii aruncau în gropi comune, turnând var peste ei.

Toate molimele până în zilele noastre au fost combătute  cu var
stins și mai ales nestins și cu alcool, indiferent că sa numit rachiu, co
niac, palincă sau altfel. La noi există filmul Ciulinii Bărăganului cu un
asemenea exemplu. Cel mai recent exemplu de epidemie distrugătoare
a fost cea de după Război, tifosul exantematic, care șia dat mâna cu
seceta și cea mai cruntă foamete din Moldova anilor 19461947.

Au fost mult mai multe victime decât au produs războaiele de pe
urma cărora șiau tras și originile.

Am informa�ii directe de pe tot mapamondul, mul�i dintre cei 585
de colaboratori ai noștri descriind nenorocirile de pe la ei, și confir
mând neputin�a autorită�ilor și a cercetătorilor de pretutindeni. În
Canada se lucrează cât se poate de acasă întro �ară închisă, din SUA
urmărim aproape în direct grozăviile de acolo, din China se varsă
nenorocirile, de prin Africa știm câte ceva, iar din Europa cea
deșteaptă curg informa�iile cele mai aspre.

Nu sunt cercetări pentru vaccinuri, deși se împlinește curând un
an de la primele semnale.

Nu e o politică de stat nicăieri sau sunt anumite secrete sau peri
cole care trebuie acoperite cu orice pre�…?

Drept care toate – toate – guvernele își masacrează bugetele să
oprească contaminările, izolările, carantinările, mor�ile, și cât de cât
prăbușirea economiilor na�ionale și ale celor aliate. Cel pu�in 
Guvernul Orban a căzut de sacrificiu după jaful PSD și oamenii ăștia
nu știu ce să mai facă să fie bine întregului popor român care trebuie
săși primească expatria�ii acasă, necăji�ii de pe oriunde au ajuns.

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

EI AU SUPRAVIE�UIT MĂCELULUI 
DE LA COTUL DONULUI…

Continuarea interviului cu Voiculescu Gheorghe,
veteran de război 

(Continuare din pagina 1)

Îl compătimesc, îl respect imens pe dr. Nelu Tătaru, un penelist
vasluian pe care lam criticat aspru și des, că a intrat întro bătălie cu
molima înfiorătoare deși el este chirurg. Și BUN.

Vreau săl încurajez atât cât pot și prin aceste rânduri pentru
curaj și abnega�ie (că înaintașul său a șterso englezește), pentru că în
fapt el poartă toată greutatea acestui război VIZIBIL NUMAI DIN
PARTEA APĂRĂTORILOR vii, împotriva unei „lumi” invizibile
moarte și care aduce MOARTE. Cândva moartea venea cu coasa,
acum vine cu Covid 19, nu știi de unde, când și cum.

Doctore Nelu Tătaru… să reziști, te rog. E bine căl ai 
peaproape pe Arafat și pe Cercel. E bine că Ludovic Orban e și mai
aproape, preluând impactul cu publicul înfricoșat. De ce naiba unii o
tot dau pe politică, de ce vipera asta de Victor Ponta își bate joc de
acest neam, ca și Tăriceanu, ca și Ciolacu. 

Lumea zice ușor: săi ia dracul pe to�i că se hârâie prin gard. 
Putem să nu observăm că singurii care se bat în acest război

sunt Orban și ai lui?
Poate că scăpăm cu bine cât mai mul�i dintre noi…!?

Z I A R  C U  C O R O N A V I R U S

V.GH.: ...Și noi când am văzut mitralierele – e mai
pericol să fugi, că atunci te ia – scăpăm, nu scăpăm, neam
dus până când neam încălecat pe mitralierele lor. Și ei erau
chiori de be�i și distra�i acolo. îi dăduse băutura. So
întâmplat și la noi, nam timp să spun. Neau dat și nouă
băutură de neau îmbătat. Asta era o prostie. Ca să ai curaj.
Și am scăpat și iam luat și pe ăia. Ei, dar ce mai �ineam cont
de dânșii? Care voiau mergeau cu noi, care nu… și am ieșit
din încercuire după sf. Ștefan. Nu mai știu ce zi era, a treia zi
de Crăciun. 

R: Nu�i aduci aminte sat, comună? Departe de
Kletskaia?

V.GH.: Era departe de Kletskaia unde rămăsesem
noi acum. Distan�a era mare. Noi acum nu mai �ineam cont
de Kletskaia, cum neo dus cu mașinile acelea. Și am ieșit și
am dat de unită�ile noastre unde se stabilise frontul. Noi am
trecut la refacere și pe urmă a venit cineva și nea anun�at că
plecăm în �ară. Am plecat în �ară cu uniforma, cum eram.
Îmi aduc aminte, am ajuns la Tighina, eram plin de păduchi
și nebărbieri�i și netunși. Și, zice – „Nu vă dăm voie să
merge�i, trebuie ca la Tighina să fi�i deparazita�i, aici”.
Trecusem la Tighina de sta�ie – cam la vreo doi kilometri.
Neo întors înapoi să ne întoarcem la front. Neau întors pe
malul Nistrului. Neau făcut plutoane – câte 40, câte 40 – că
eram mul�i care am venit acolo, era trenul plin. Garnitura
era plină de ostași. „Merge�i până în cetatea lui Ștefan cel
Mare.” De unde a trecut trenul Nistrul, am trecut așa, neam
dat jos. Eram încolona�i pe plutoane. Lua unul comanda,
unul doi trei, câ�i eram acolo. Și „Merge�i în cetate.” Am
mers, am mers vreun kilometru până unde era cetatea. Nu se
vedea nici o cetate. Am ajuns la o pădurice de salcâmi – nu
erau salcâmi bătrâni și când am ajuns, așa era întrun loc
unde te lăsai la subsol pe scări. Ni sa zis: „Intra�i în cetatea
lui Ștefan cel Mare.” Era mai în pământ, așa. Cetatea lui
Ștefan cel Mare, așa am văzuto acolo – în pământ, pe malul
Nistrului. Am intrat acolo în pământ. Cazarmă era – cetatea
asta. Lumină electrică. Neo deparazitat de cum am intrat.
Dezbrăca�i până la piele, băgat hainele în centură și la gât
aveam matricola. Ca să cunoști pachetul. Nu știu ce fel de
etuvă era, că au ieșit hainele ude. Umede oleacă erau, ca să
po�i să te îmbraci. Neor tuns din cap până… Bărbierit și
după aceea am trecut și neau dat pachetele de haine, neam
îmbrăcat și după aceea neau dat direc�ia fiecare la unită�ile

noastre în �ară. Am venit cu trenul, da nu știu, la Bârlad am
venit direct. Neam împăr�it cu trenul fiecare la unită�ile la
care apar�ineam.

R: Și aici vau organizat din nou și vau adus pe linia
frontului IașiChișinău.

V.GH.: Asta era în iarna lui ‘42 spre ‚43.
R: În iarna lui ‘43, după retragerea frontului de Sfântul

Vasile, știi, unde erai?
V.GH.: Acasă. Nea dat, îmi aduc aminte – nu știu

cum era lumea aceea atunci, ce vă spui vă spui un adevăr. La
unitatea de atunci sa hotărât să ne dea o permisie de 45 zile.
Și neo dat permisie de     neam dus la �ară. Cum neau
deparazitat, domnule profesor? Hainele aveau lângă rever
păduche lângă păduche. Dar erau mor�i. Și neau dat drumul
acasă, mă gândesc că atât de înapoiată lumea asta. Cel pu�in
maicămea sa speriat că erau păduchii unul lângă altul, deși
erau mor�i. Și cusăturile, toate. Aveam două surori, fete mari
și lea pus și au ras cu cu�itele păduchii aceia. Dar nu știu
cum leo dat drumul de la unitate cu păduchii aceia. Și neau
cură�at acasă și neam întors la unitate.

R: Te aștepta cineva acasă în afară de mamă și surori?
V.GH.: Mai aveam un frate. Nu eram căsătorit. Însă

am fost trei fra�i pe front. Unul mai mare ca mine a fost
jandarm și unul tot în unitatea de 12 Doroban�i. Eu am fost
întâi în compania de mitralieră și apoi de branduri și el a fost
la pușcași. Trei fra�i am fost. Din război am fost câte trei
acum amândoi sunt mor�i, numai eu sunt în via�ă.

R: Dar te rog să mai stai vreo câ�iva ani pe aici, că mai
este nevoie de dumneata.

V.GH.: Domnule profesor să mai râdem acum
oleacă, cum zice cântarea aceea la televizor. Crește frunza,
crește iarba, dacă nus tânăr, degeaba.

R: Stai bine cu mintea. Te ajută copiii?
V.GH.: Din ăștia am cam dus lipsă. Și nam avut de

la prima. Mam căsătorit a doua oară și a doua oară când 
mam căsătorit, eram în etate și am zis so iau cu copil și
copilul era la facultate la Gala�i, la TCM. Era de la so�ia 
a IIa. șiapoi a terminat facultatea, eu lucram aici la fabrica
de rulmen�i și am ieșit pensionar – iacas pensionar din 1975
și băiatul, iaca ma�i întrebat de băie�i: am avut un băiat de
la so�ia a IIa. A fost bun, Dumnezeu săl ierte că o dat o boală
peste el, era inginer la fabrică. Eu am ieșit la pensie, el a
intrat la fabrică.

R: Dumneata ce func�ie ai avut la Rulmen�i?
V.GH.: Am fost la sec�ia de control tehnic, la CTC. Și

din 75 sunt la pensie. Băiatul mia murit și cu toate că no fost
al meu, Dumnezeu săl ierte, că am plâns mai mult ca după
tata. A fost un băiat ascultător, cuminte, civilizat. Și am
înmormântato și pe a doua și mam recăsătorit și a treia
oară. Am pierduto și pe asta. O rămas nora de la băiat. Avem
un nepot care a rămas după băiat și după nora care a rămas
după mine. Nepoata este medic la Sf. Spiridon, la Iași. Este
căsătorită, bărbatusău este chirurg, ea are specialitate cu
gâtul și urechile. Și eu acum sunt cu nora. Ea are apartament
la bloc, mă în�eleg foarte bine. Nu se în�eleg al�ii care sunt din
sângele lor cum mă în�eleg eu cu dânsa, și mă rog    săi dea
Dumnezeu sănătate. Ea stă la bloc, e singură, nu sa
recăsătorit. Ea mă îngrijește.

R: Casa când ai cumpărato?
V.GH.: Casa de mine e făcută. În ‘59‘60. Eu am

venit din prizonierat în ‘48.
R: Câ�i ani ai stat în prizonierat?
V.GH.: Patru ani. Până în ‘42 am făcut războiul – patru

ani, și, patru ani am stat prizonier în orașul Novokramatorsky în
Rusia, aproape de Marea Azov. Mergeam acolo de luam pește
pentru lagăr. 

R: Era�i mul�i acolo?
V.GH.: Am fost mul�i. Și acolo era o problemă. Era

oraș industrial mare, regiunea Donbas. Am lucrat acolo și în
fabrică la anumite corvezi, la descărcarea materialelor pe
care le descărcau rușii. Vara ne ducea la munca câmpului,
iarna eram în lagăr. Am venit în ‘48. În ‘49 nu era fabrica
aceasta de rulmen�i, mam dus și mam angajat la Brașov –
la Steagul Roșu. Era orașul Stalin atunci.

R: Se purtau urât rușii cu voi?
V.GH.: Nu pot să spui că se purtau urât, și ei o

duceau greu, erau lipsuri. Miaduc aminte că ne duceam la
colhoz și mâncam mâncarea tot din lagăr, ne aducea ra�ia. Ce
mâncau ei mâncam și noi, era lipsă și în Rusia. De nimic nu
am răbdat dar de foame am duso greu. 

VA URMA
Fragment din cartea „JALE ȘI EROISM ROMÂNESC LA

COTUL DONULUI… ȘI DUPĂ!”, Editura Pim, 
Iași, 2019, 274 p.

Dumitru V. MARIN
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BUNĂ ORGANIZARE
LIPOVĂ�

Valerian Hriscu zice că are cea mai bună contabilă din jude�.
Mai zice ceva important: e aproape gata Sala de sport, de fapt un adevărat palat al

sporturilor.

– Câ�i lucrează acum  în primărie, domnule primar?
– To�i, cum altfel.
– Nu va speriat Covidul, nu lucrează de acasă nici unul?
– Nici nu e cazul și nici na cerut vreunul. Eu am echipă, nu glumă, la Lipovă�.
Îmi place căși laudă tot timpul oamenii din jurul lui, și pe consăteni, și pe cei din Fundu

Văii, și Chi�oc căs harnici și gospodari. Dar nici el nu se dă: e pe cale să stabilească un record de
muncă în administra�ie și mereu are noută�i… de rezolvat

– Am din nou niște km de asfalt, 3,5 km prin satele componente, am terminat trotua
rele de la intrarea în centrul de comună, Sala de sport e aproape gata.

– Ave�i „izola�i” în comună, că sau mai întors dintre cei pleca�i.
– Cam 120, de care avem griji suplimentare. Nus probleme grave, doar că sunt mai

în vârstă.
– Dar… și dumneata ești de mai multă vreme tânăr, cum te protejezi?
– Ca pe to�i ceilal�i. intrare specială, spirt, clor, avem pastile de cloramină…neam

orientat, neam aprovizionat. Avem mănuși, măști, dezinfectante. Ce crede�i Dvs. că facem noi
pe aici?

– Cu banii, cu fondurile, cam cum sta�i?
– Dom profesor chiar vreau să scrii: avem o contabilă tare bună Cred că e cea mai

bună din jude�, Ștefania Cojocaru. Le cumpănește exact cum trebuie.
Valerian Hriscu, pe care îl cunosc de o via�ă are greutatea și corectitudinea cuvântului.

Dacă spune el căi așa, trebuie săl credem
Așa cum lam crezut pe baza faptelor oridecâte ori am trecu pe la el.
– Să ne invita�i la inaugurarea Sălii, domnule…
– Săi mai montăm și celulele fotovoltaice și, așteptăm.

Dumitru V. MARIN

CONVOCARE
Administratorul unic al SC PALODA SA convoacă Adunarea

Generală a Ac�ionarilor în ședin�a ordinară cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului unic

pentru anul 2019.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pen

tru anul 2019.
3. Prezentarea și aprobarea Bilan�ului contabil și a contului de

profit și pierderi pentru anul 2019.
4. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru anul

2019.
5. Prezentarea și aprobarea proiectului Bugetului de venituri și

cheltuieli și a Planului de investi�ii pentru anul 2020.
6. Mandatarea persoanei care va efectua înregistrările la Oficiul

Registrului Comer�ului.
7. Diverse.

Ședin�a va alea loc la sediul societă�ii din Bârlad, strada
Republicii, nr. 200, în data de 07.05.2020, ora 11:00.

În cazul neîntrunirii cvorumului statuar, următoarea ședin�ă va
avea loc în data de 08.05.2020, în același loc și la aceeași oră.

Rela�ii la sediul societă�ii sau la telefon 0335 409 780.

Administrator unic,  
Dumitru Tomescu 
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
2 apr.  2020 – 8 apr. 2020

Foarte importante devin
rela�iile cu anturajul

apropiat. Se conturează oportunită�i
de a�i îmbunătă�i mentalitatea,
comunicarea și rela�iile cu cei din jur.
De asemenea, sunt șanse favorabile
pentru a planifica excursii, vizite sau
studii personale și profesionale.
Talentele oratorice î�i vor fi
eviden�iate și apreciate, ca de altfel și
ideile pe care le prezin�i cu emfază.
Însă, dozează�i debitul verbal.

Începi săptămâna în for�ă,
dornic de a muta mun�ii din

loc. Aten�ia î�i va fi atrasă de
segmentul financiar, care va cunoaște
modificări benefice. În primele zile
ale săptămânii se pare că vei primi
anumite sume bani, salariul o primă,
cadouri sau diverse favoruri și
recompense dinspre locul de muncă.
Se deschide o nouă etapă de câștig
din activitatea profesională. Evită
cheltuielile și fii chibzuit.

Ești preocupat mai mult de
nevoile tale sufletești și faci

totul în așa fel încât să treci neobser
vat. Contextul astral din aceste zile î�i
aduce deschideri mentale deosebite,
viziuni premonitorii ale evenimente
lor în care ești implicat sau vei fi
cumva, în unele viitoare. Rezervă
momente numai pentru tine și scrie
totul întrun jurnal. Î�i va fi de mare
folos la momentul potrivit. Sănătatea
este vulnerabilă, de aceea dozează�i
eforturile și odihneștete mai mult.
Începând de Joi te vei sim�i excelent.

Săptămână foarte impor
tantă pentru tine, întrucât se

conturează posibilită�i deosebite de a
te dezvolta din toate punctele de
vedere. Sunt momente favorabile
transformării personale și trasării
unor planuri de via�ă cu totul noi.
Beneficiezi de o sus�inere astrală
deosebită, astfel că folosește tot ce �i
se oferă. Renun�ă la obiceiuri toxice,
la idei și planuri neproductive. Mul�i
vor dori să afle secretul strălucirii
tale.

Rela�iile cu prietenii capătă
valen�e deosebite, fiind

influen�ate de razele astrale din aces
te zile. Sunt momente favorabile în
care vei observa foarte clar cine î�i
este loial și cine stă pe lângă tine doar
pentru interese personale meschine. A
doua parte a săptămânii aduce stări de
spirit fluctuante, dorin�ă de interio
rizare și accentuarea unor probleme
de sănătate mai vechi sau mai noi.
Odihneștete, ia în serios semnalale și
nevoile organismului.

Foarte important este segmen
tul profesional și imaginea ta

în ochii altora. Se conturează
schimbări în cadrul colectivului de
lucru în care activezi, discu�ii cu șefii
și autorită�ile, responsabilită�i profe
sionale noi. Deocamdată, lucrurile se
petrec în umbră, astfel că este pu�in
probabil să în�elegi, pe deplin,
însemnătatea celor petrecute. A doua
parte a săptămânii î�i aduce în prea
jmă prieteni. Distrac�ii, aventuri,
planuri de vacan�ă, dar și discu�ii im
portante pe marginea unor proiecte.

FILE DE ISTORIE. MĂNĂSTIREA FLOREȘTI. 
ALBUM – MONOGRAFIE, 

de preot Geani Mocanu (coordonator editorial), 
Vaslui, S.C. Imprimare S.R.L., 2019, 164 p.

(Continuare din numărul 11 de joi 19 martie 2020)
Pentru demonstrarea aser�iunilor noastre și a plagiatului evident al preotului Geani Mocanu recurgem la reprodu

cerea unor pasaje din albumul  File de istorie. Mănăstirea Florești și studiul publicat de Maria Popa și Doina Rotaru în
„Monumentul”.

Preotul Geani Mocanu Maria Popa, Doina Rotaru

„O altă mărturie a ctitorilor este însemnarea din 20 ianuarie 1701 a
hatmanului Antoh Jora care, împreună cu so�ia sa Catrina, dona mănăstirii cele
12 Mineie, Buzău, 1689 (aflate în 1916 la biserica „Sf. Nicolae”/Eșanu din
Bârlad).

Faptul că la 15 martie 1694, Constantin Duca Vodă întărea zugravului
Mihai stăpânire asupra proprietă�ilor sale, printre care: „pământuri și vie la
Florești”, putem presupune că lucrările la biserică au fost executate de meșteri
arvuni�i de Gavril Costache”. (p. 15).

„Pe baza raportului arheologic amintit mai sus se constată că această
biserică, a cărei temelie se află sub biserica actuală, de plan triconc, cu turn
clopotni�ă pe pridvor, boltă de piatră în cruce pe naos, sobe placate cu cahle,
învelitoare de �iglă, era construită cu materiale procurate și prelucrate în zonă
(piatră, cărămidă, mortar de var și nisip). Dea lungul timpului, a fost avariată
de cutremure și incendii” (p. 15).

„O altă mărturie a ctitorilor este însemnarea din 20 ianuarie 1701 a
hatmanului Antioh Jora care, împreună cu so�ia sa Catrina, a donat mănăstirii
cele 12 Mineie, tipărite la Buzău în anul 1689 (aflate în 1916 la biserica „Sf.
Nicolae”Eșanu din Bârlad).

Faptul că, la 15 martie 1694, voievodul Constantin Duca întărea
zugravului Mihai stăpânirea asupra proprietă�ilor sale, printre care: „pământuri
și vie la Florești”, putem presupune că lucrările la biserică au fost executate de
meșteri arvuni�i de Gavril Costache” (p.19).

„Pe baza raportului arheologic amintit mai sus se constată că această
biserică, a cărei temelie se află sub biserica actuală, de plan triconc, cu turn
clopotni�ă pe pridvor, boltă de piatră în cruce pe naos, sobe placate cu cahle,
învelitoare de �iglă, era construită cu materiale procurate și prelucrate în zonă
(piatră, cărămidă, mortar de var și nisip). Dea lungul timpului, a fost avariată
de cutremure și incendii” (p. 19).

Cutremurul din 14 octombrie 1802 a agravat „stricăciunile bisericii și
clopotni�ei de deasupra intrării”. Ca urmare, familia Costache, nemaiavând
prestigiul și posibilită�ile materiale de pe vremuri, a desemnat pe mitropolitul
Veniamin să găsească o solu�ie de salvare a ctitoriei lor: „lipsită de îngrijire,
aflată în stare de ruină, cu bunurile mobile împu�inate, moșiile lăsate în
paragină de unii egumeni, împresurate sau răpite” (p. 17). 

Prin actul de danie din 20 august 1806, mănăstirea, menită „pentru
odihna sufletelor donatorilor”, era închinată cu „toate averile mobile și imobile
și veniturile” ei, alături de cealaltă ctitorie a lor, mănăstirea Bursuci (închinată
încă din 1682 de Gavril Costache) atâta timp cât acestea și „celelate mănăstiri
vor exista în Muntele Athos”, cu condi�ia să fie reparate, bine îngrijite și con
duse de un singur egumen, venit de la Esfigmenu. Cei 12 semnatari ai familie
Costache se obligau să sprijine în continuare ctitoriile lor. Din partea Sf. Munte
actul a fost semnat de către egumenul Teodorit al Esfigmenului, călugăr culti
vat, fost egumen la Bursuci pe la 1800, cu drept de a numi al�i egumeni
„destoinici” (p. 17)

Cutremurul din 14 octombrie 1802 a agravat „stricăciunile bisericii și
clopotni�ei de deasupra intrării”. Familia Costache, nemaiavând prestigiul și
posibilită�ile materiale de odinioară, a desemnat pe mitropolitul Veniamin să
găsească o solu�ie de salvare a ctitoriei lor: „lipsită de îngrijire, aflată în stare
de ruină, cu bunurile mobile împu�inate, moșiile lăsate în paragină de unii
egumeni, împresurate sau răpite” (p. 20). 

Prin actul de danie din 20 august 1806, mănăstirea, menită „pentru
odihna sufletelor donatorilor”, era închinată cu „toate averile mobile și imobile
și veniturile” ei, alături de cealaltă ctitorie a lor, mănăstirea Bursuci (închinată
încă din 1682 de Gavril Costache) atâta timp cât acestea și „celelate mănăstiri
vor exista în Muntele Athos”, cu condi�ia să fie reparate, bine îngrijite și con
duse de un singur egumen grec, venit de la Esfigmenu. Cei 12 semnatari ai
familiei Costache se angajau să sprijine în continuare ctitoriile lor. Din partea
Sfântului Munte actul a fost semnat de către egumenul Teodorit al
Esfigmenului, călugăr cultivat, fost egumen la Bursuci pe la 1800, cu drept de
a numi al�i egumeni greci „destoinici” (p. 20).

În contextul evenimentelor interna�ionale de la începutul secolului al
XIXlea, egumenii greci      sau preocupat mai mult de creșterea veniturilor
financiare ale mănăstirii, care ajungeau în cea mai mare parte la centrul de la
Athos, în defavoarea așezământului. Astfel, egumenul Luca sa preocupat în
mod  deosebit de hotărnicerea moșiilor împresurate, ob�inând, în același timp,
întăriri domnești pentru sporirea numărului de iarmaroace. Sus�inător al
mișcării eteriste din 1821, a ajutat financiar această mișcare de eliberare a
grecilor de sub stăpânire turcească, întărind cu această ocazie zidul de incintă
cu metereze pentru apărarea împotriva turcilor (p. 1819). 

În contextul evenimentelor interna�ionale de la începutul secolului al
XIXlea, egumenii greci      sau preocupat mai mult de creșterea veniturilor
financiare ale mănăstirii, care ajungeau în cea mai mare parte la centrul de la
Athos, în defavoarea așezământului. Astfel, egumenul Luca a hotărnicit
moșiile împresurate, ob�inând, în același timp, noi hrisoave pentru sporirea
numărului de iarmaroace. Sus�inător al ac�iunii eteriste din 1821, a ajutat
financiar această mișcare de eliberare a grecilor de sub stăpânire turcească,
întărind cu această ocazie zidul de incintă cu metereze pentru apărare (p. 20
21). 

Secularizarea averilor mănăstirilor închinate din 1863, în timpul dom
niei lui Alexandru Ioan Cuza, a dus la încetarea lucrărilor de de refacere a
mănăstirii Florești, acestea rămânând neterminate. În această situa�ie, egu
menul Nil a plecat la Esfigmen, se spune, cu banii și documentele mănăstirii.
În pisaniile pregătite de el pentru a fi puse la biserică și palat, nu se pomenenște
nimic de vechii ctitori. Slujbele se �ineau întrun mic paraclis, amenajat în una
din chili. După plecare, pentru calită�ile și contribu�ia sa în folosul centrului de
la Athos, a fost ridicat de superiorii săi la gradul de arhiereu, cu titlu de mitro
polit al Pentapoliei (Pentapolis/Cyrenaica, azi, regiune în partea de est a Libiei,
pe coasta Mării Mediterane) (p. 22).

Secularizarea averilor mănăstirilor închinate din 1863, în timpul dom
niei lui Alexandru Ioan Cuza, a dus la încetarea lucrărilor de de refacere a
mănăstirii Florești, acestea rămânând neterminate. În această situa�ie, egu
menul Nil a plecat la Esfigmen, se spune, cu banii și documentele mănăstirii.
În pisaniile pregătite de el pentru a fi puse la biserică și palat, nu se pomenenște
nimic de vechii ctitori. Slujbele se �ineau întrun mic paraclis, amenajat în una
din chilii. După plecare, pentru calită�ile și contribu�ia sa în folosul centrului de
la Athos, a fost ridicat de superiorii săi la gradul de arhiereu, cu titlu de mitro
polit al Pentapoliei (Pentapolis/Cyrenaica, azi, regiune în partea de est a Libiei,
pe coasta Mării Mediterane) (p. 23).

Produc�ia agricolă bazată, în special, pe cultivarea cerealelor (grâu,
porumb, orz și ovăz), a planta�iilor de vii și păduri, precum și pe creșterea ani
malelor, sa dovedit a nu fi prea rentabilă, mai ales înainte de închinarea
mănăstirii, de cele mai multe ori, din cauza lipsei de interes al unor egumeni,
preocupa�i doar de asigurarea traiului zilnic. Veniturile erau de obicei mai mici
decât cheltuielile (p. 25).

Produc�ia agricolă, bazată, în special, pe cultivarea cerealelor (grâu, porumb,
orz și ovăz), a planta�iilor de vii și păduri, precum și pe creșterea animalelor,
sa dovedit a nu fi prea rentabilă, mai ales înainte de închinarea mănăstirii, de
cele mai multe ori, din cauza lipsei de interes al unor egumeni, preocupa�i doar
de asigurarea traiului zilnic. Veniturile erau de obicei mai mici decât cheltu
ielile (p. 2526).

Costin CLIT
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H O R O S C O P
2 apr. 2020 – 8 apr. 2020

Gândurile î�i sunt luminate
de idei deosebite. Spiritua
litatea capătă noi valen�e

pentru tine, deoarece ești influen�at
de raze astrale benefice. Sunt zile
bune pentru a�i redefini concep�iile
despre lume și via�ă, pentru a te
apropia de cele sfinte și pentru a�i
trasa planuri noi. Vor fi favorizate de
acum încolo și călătoriile înde
părtate și studiile pe termen lung,
însă deocamdată este vorba despre
planuri în acest sens. 

Accentul săptămânii se va
afla pe segmentul financiar,

în spe�ă pe situa�ia banilor și
bunurilor comune cu al�ii. Apar
șanse deosebite de a analiza obiectiv
acest segment de via�ă și activitate.
Sunt posibile câștiguri de la și prin
al�ii, lămuriri și rezolvări financiare
surprinzătoare, dar și aflarea unor
detalii bine ascunse mai demult.
Este rost de planuri de călătorie și
dialoguri cu persoane aflate în
străinătate.

Săptămâna este importantă
în plan rela�ional, întrucât

se deschid oportunită�i de colaborare
sau de implicarea întro rela�ie
matrimonială oficială. Orice rela�ie
partenerială se va reconfigura, bine
fiind să�i stabilești termenii și
condi�iile în care vrei să se
desfășoare de acum încolo toate
acestea. Influen�ele astrale din
aceste zile te ajută să pui ordine și
disciplină în activită�ile și proiectele
comune cu ceilal�i. 

Se conturează schimbări
majore în plan profesional,

respectiv la locul de muncă. Apar
posibilită�i deosebite de avansare
profesională sau de găsire a unui alt
loc de muncă. Deocamdată vin
informa�ii, au loc discu�ii, dar
concretizarea va apărea ceva mai
târziu. În a doua parte a săptămânii,
se vor eviden�ia rela�iile parteneri
ale, atât cea cu partenerul de via�ă,
cât și cea cu partenerii de afaceri sau
colaboratorii. Evită să vorbești prea
mult despre tine și planurile tale de
viitor! 

Foarte interesant este capi
tolul amoros. Se întrezăresc

noută�i fie întro rela�ie sentimentală
veche, fie se conturează una nouă,
cu mari șanse de a se desfășura pe
termen lung. Conjuncturile astrale
din aceaste zile î�i vor spori
creativitatea, reușind săi uimești pe
cei dragi cu ideile tale strălucite.
Distrac�ii și aventuri la cote mari. Fii
prudent și păstrează măsura în toate!
A doua parte a săptămânii
eviden�iază activitatea profesională
și sănătatea. Vei avea mult de lucru.
Chestiuni parteneriale delicate.

Evenimentele principale ale
săptămânii se află în planul

persoanl, familial și domestic. Sunt șanse
deosebite pentru îmbunătă�irea rela�iilor
cu membrii familiei, dar și pentru
schimbări importante în spa�iul locativ.
�ine cont și de sfaturile sau nevoile celor
dragi. Sprijinul lor contează și reprezintă
fundamentul a tot ce dorești să realizezi în
viitor. A doua parte a săptămânii te îmbie
la distrac�ii, aventuri și implicare în rela�ii
amoroase. Pruden�ă, discernământ și
măsură în toate! 

Locuri de muncă
în Vaslui

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

– SC MICO SOROCABA SRL 1 lucrător gestionar
– SC BENAVI SRL 1 spălător auto
– Fabrica de carne MORANDI 2 operatori abator păsări, 1 facturist,

1 inginer industria alimentară, 1 economist, 2 sudori, 2 instalatori
– SC STAR CONSTRUCT SRL  2 șoferi mare tonaj, 2 zidari, 2

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

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

– Asocia�ia de proprietari nr. 17 2 femei de serviciu
– SC OLIADI PROFIRE CONSTRUCT SRL 2 muncitori construc

tori
– SC VIDRO CONSTRUCT SRL 2 dulgheri, 2 fierari, 2 finisori, 2

muncitori necalifica�i, 2 zidar
– SC LCL ROMANIA SRL 2 confec�ioneri, 1 contabil
– SC MOBINAL CODRIANU SRL 2 tâmplari
– S.C. DUO INTERNATIONAL 1 lucrător comercial
– S.C. POST PRESTCOM 2 șoferi mașini mare tonaj
– S.C. RADICAL GRUP 5 manipulan�i, 2 operatori calculator, 5

soferi, 3 agen�i vânzări
– SC COSMIROM SRL 2 tâmplari
– S.C. PANCARPROD 2 confec�ioneri capse
– I.I.Nechifor Catalin 2 tractoriști
– S.C. ADRIAN TRANS S.R.L. 2 șoferi
– S.C. STEVAS  BUILD 1 muncitor necalificat în construc�ii, 1 zidar

rosar
– S.C. ROXCOFY S.R.L. 1 recep�ioner, 1 paznic
– I.I. Pascareanu Ion 1 zidar
– SC STUDIO FOTOVIDEOGRAFIC SRL 1 fotograf
– SC VAMIRO CONSTRUCT SRL 1 dulgher, 1 muncitor necalificat

în construc�ii
– SC TYT CONSTRUCT SRL 1 muncitor necalificat, 1 dulgher, 1

finisor construc�ii
– SC GOSCOM SA 1 paznic, 5 muncitori
– SC BERGOLO SRL  1 ospătar
– SC MAGNUM FUN&CAFE SRL 1 pizzer, 1 bucătar, 1

barman/ospătar
– Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui 10 asisten�i medicali, 1 econ

omist, 1 contabil, 1 referent specialitate, 3 infirmiere, 1 supraveghetor bolnavi
psihic, 1 brancardier, 1 șofer, 1 instalator, 1 bucătar, 1 muncitor necalificat

– SC PROFI ROM FOOD SRL 1 casier, 1 vânzător, 1 receptioner
marfă, 1 lucrător comercial

– SC SAGEM SRL 1 inginer zootehnist, 1 inginer industria
alimentară

– SC SAFIR SRL 1 inginer industria alimentară, 2 manipulan�i
(depozit), 2 manipulan�i (carne), 1 stivuitorist (carne), 1 stivuitorist (depozit),
5 ambalatori manual, 2 încărcători  descărcători, 2 operatori abator păsări, 3
operatori cură�itori, 5 operatori mașină etichetat, 5 operatori mașină unelte
automatăsemiautomată, 4 operatori prelucrare păsări, 3 operatori sortare, 5
operatori tranșare, 5 sortatori produse, 1 tehnician chimist, 1 operator
fabrica�ie, 1 șef proces fabrica�ie, 5 operatori fabricarea mezelurilor, 1
mecanic auto, 2 șoferi autocamion, 1 șofer autoturism, 1 instalator tehnico
sanitar si gaze, 1 șef departament, 1 lăcătuș mecanic între�inere, 1 tehnician
electromecanic, 2 electrici între�inere, 2 lăcatuși mecanic

Locuri de muncă
în Bârlad

– BIROU NOTARIAL INDIVIDUAL DRAGOMIR 1 agent
procedural

– COMOILSERV SRL 1 vânzător
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 10 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcaminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– IULIUS&ALEX CONSTRUCT SRL 5 dulgheri restauratori, 5
fierari betonist, 10 muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli
zidarie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– LEBADA SRL 2 barmani, 2 bucătari, 2 ospătari (chelneri)
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– NEDJOY FOOD 1 lucrător comercial
– POIANA VINTULUI SRL 1 primitordistribuitor materiale și

scule
– SC CONSERO BUSINESS GROUP SRL 2 zidari rosaritencuitori
– SC DUMBRAVA MINUNATA A CLAREI SRL 1 secretară
– SGPI SECURITY FORCE SRL 4 agen�i de securitate
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 2 asisten�i medicali generaliști, 1 bioinginer medical, 1 cadru
tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, 1
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala, 2
infirmier/infirmiere, 3 bucătari, 1 îngrijitoare la unită�i de ocrotire sociala și
sanitară, 2 îngrijitori spa�ii verzi, 2 lucrători bucătărie (spăltor vase mari), 1
șofer autosanitară, 1 spălătoreasă lenjerie

– UP SO GO WHEELS S.R.L. 1 asamblor biciclete

UZILELE DE MIERE 
LEC�IA (VII)

I.Formarea unei stupine sistematice
Mai mulţi stupari susţin că întro stupină serioasă aşa cum trebuie să

fie ea,  este bine  ca începătorul să pornească cu un singur fel de stupi
sistematici. Nu e îngăduit să ai modele felurite de stupi, pentru că munca îţi
va fi mai grea iar rezultatele desigur nu vor putea fi pe deplin mulţumitoare.
Închipueşteţi că vrei să dai o ramă cu puiet de la un stup Dadant la un stup
trapezoidal, şi invers,  pentru a întări o familie. Ramele nu se potrivesc,
necesită modificări. Cum vei faceo?  De aceia trebuie să ştim că: forma şi
mărimea stupului, precum şi a ramei, trebue să fie aceeaş la toţi stupii dintro
stupină .   

II Ce material ne trebuie pentru construirea unui stup
La întocmirea cu meşterul pentru confecţionarea stupilor (sau cazul

în care manopera o efectuăm noi), trebue să alegem cel mai bun material.
Stupul construit rămâne în exploatare zeci de ani dacă e bine întreţinut. Chiar
dacă mai apar nişte crăpături acestea se pot chitui şi se pot vopsi. Scândura de
brad pe care o folosim, nu trebuie să prezinte noduri.

III. Pentru lada stupului
Scândura din comerţ are lăţimea de 30 centimetri.  Întrucât înălţimea

lăzii  este de 31,5 centimetri trebue să mai adăugăm un leaţ de 2,5 centimetri.
Pentru peretele din faţă şi cel din spate al lăzii ne trebue scândură de 2,5
centimetri ca să putem realiza falţul pentru sprijinirea ramelor. Pentru pereţii
laterali ne trebuie scândură de 2 centimetri grosime.

IV. Pentru capac
Scândura trebue să fie de 20 centimetri  şi groasâ de 2 centimetri
V. Pentru fundul stupului 
Pentru fund folosim scândură  cu lăţimea de 20 centimetri,  grosimea

de 2 centimetri şi lungimea de 50 centimetri.
Încheieturile lăzii se pot face prin ţincuri în formă de coada

rândunicii sau cu ajutorul holşuruburilor.
VI. Vopsirea stupilor
Vopsirea stupilor are rolul de ai feri de apa ploilor  şi de a le da o

culoare frumoasă, vopseaua trebue întinsă foarte bine, uscată înainte de a da
stratul următor, altfel se cojeşte se crapă şi cade. E păcat de muncă şi
cheltuială.  În general stupii se vopsesc numai pe dinafară pe dinăuntru se lasă
nevopsiţi pentru că scândura nevopsită mai absoarbe din umiditatea din ladă

Pregătirea unei camere speciale pentru laborator 
Laboratorul trebuie mai întâi de toate să aibă feresre mari să avem

multă lumină, să avem unde păstra uneltele, să avem unde efectua munca de
extracţe a mierii, unde să controlăm familiile cu probleme pe timpul friguros,
să fie dotată cu o sobă şi plită. Cu ajutorul sobei, încălzim camera.  Soba
trebue să fie cu posibilitatea de a închide hornul  pentru a nu pătrunde albinele
când nu au cules în natură iar la plită pregătim siropurile, topim ceara,
încălzim apă. Laboratorul dacă este confecţionat din cărămidă trebuie să aibă
o fundaţie ceva mai adâncă să nu poată pătrunde rozătoarele, dacă îl
construim din alte materiale construcţia trebuie să fie pe un soclu de zidărie.
Tot în laborator trebuie păstrată mierea până se coace şi tot aici să avem posi
bilitatea de a trata cu sulf ramele pentru a le feri de găselni�e.

Petre DAVID
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PRIMARUL BUTA E ÎN FRUNTE
MURGENI

Coronavirus, primăvară cu năbădăi și fără ploi. Probleme și probleme întrun oraș mic și
cu particularită�i… �igănești. „Dar să ști�i că nu ne fac mai multe probleme decât românii” zice
el împăciuitor, considerând că oricâte chestiuni de arbitrat ca primar are  trebuie să le rezolve pe
toate.

– Cum stai cu Covid 19, domnule ?
– El nare treabă cu noi, noi navem încă de a face cu el.
– Totuși, �iau venit europenii acasă.
– Cât mai au prin traistă, nu sunt probleme. Le trebuie de muncă și nu prea au pe

unde. Tot la agricultură e scăparea, așa că așteptăm primăvara.
– Cu virusul… nu e că „vin rușii”, ce pregătiri ai făcut ?
– Izolare. Am pus de ieri dezinfectante la scările blocurilor, în rest măști, mănuși,

substan�e dezinfectante. În primărie publicul nu mai intră că trebuie să ne protejăm și noi,
dar avem un om care le preia documentele și le duce la rezolvare. La noi nu se așteaptă la
coadă.

– În celelalte sate ?
– La Cârja e cel mai greu că e tare îmbătrânită popula�ia.  În total, în comună am

identificat aproximativ 1000 de bătrâni pe carei monitorizăm. Nu, nu sunt în carantină, că
navem cazuri.

– Dezinfectantul?
–  Nea costat destul de mult dar lam procurat. Punem cam 50 de kg la 500 de litri

de apă. E necesar, tare necesar. 
– Măști, mănuși, costume speciale…
– Neam aprovizionat cu ce este strict necesar. Sper să nu se ivească probleme.

– Dar, ca vânător, câinii, coio�ii ăia de import, nus purtători de viruși? 
– Nu, nu cred. Nam citit car exista probe.
Ce puteam să mai discutăm altceva decât această problemă arzătoare și la ordinea zilei:

cură�enia în oraș, vopsirea pomilor și alte ac�iuni de primăvară, parcă își pierd din interes. Totu�i
primarul Ion Buta zice că totul se desfășoară normal.

Mia plăcut că chiar cu o zi înainte de intrarea în vigoare a Ordonan�ei militare, a fost
primul din jude� care a executat ordinul. De aceea și constatarea: primarul Ion Buta e în frunte.

Dumitru V. MARIN
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LA MUNTENII DE SUS… 
ȘTACHETA SUS

Să permite�i și reporterului să aibă o slăbiciune pentru o comună. Mai ales că primar e un tip mărun�el, dar tare
iute după treabă și ager, Ion Vartolomei. Nu Ioan, precizează el. Și are primărie nouă, amenajată după reguli ale artei,
cu alei cu trandafiri, pomii toaleta�i, iarba îngrijită. Chiar frumos și ordonat împrejur.

– Am auzit că ai dat  drumul la nocturna de pe terenul de sport, zic eu întro doară, știind că în aceste condi�ii
de stare de urgen�ă nu sunt permise aglomerările de persoane. Dar, pe terenul unde odinioară am arbitrat de multe ori
echipa locală de fotbal (de câte ori lam dat afară pe jucătorul Arcăleanu…) oamenii aceștia au instalat o nocturnă bună,
suficientă pentru sport și la ore târzii. Și ce bine au mai făcut.

– Cum sta�i cu lucrările agricole, domnule Vartolomei?
– La noi toate terenurile sunt comasate, avem întreprinzători harnici, conștiincioși, responsabili…
– Va să zică nus în grija primarului, dar cu molima cum e pe la voi?
– Neam procurat cele necesare, măști, mănuși, dezinfectante, tot ce trebuie.
– Cetă�enii care vin, de la ușă sunt prelua�i? Ce face�i cu cei care sau întors din străinătate?
– Trebuie să ști�i că avem mare grijă de ei. De altfel, la noi e o popula�ie instruită, nau fost vreun fel de

probleme niciodată cu asta, suntem aproape de oraș, copii de școală navetiști, cetă�eni navetiști, deci disciplina�i,
dar ca de obicei, în primărie sunt de rezolvat probleme zilnic. Deci nu pot lipsi de la muncă. Nici eu și nici ceilal�i.
La noi se lucrează normal.

– Birturile, magazinele…
– Birturile sunt închise prin lege, magazinele func�ionează tot conform legii, cu distan�area socială

necesară. Am făcut și afișe, am popularizat legile, poli�ia își face datoria.
Trecem noi și de asta, nu că suntem obișnui�i, dar nu putem să nu fim optimiști.
Ce �ii și cu tineretul acesta, de azi, oricear fi tot optimist rămâne.
Șii tare bine așa. La Munteni de Sus Ion Vartolomei �ine ștacheta performan�ei cum și trebuie:sus.  

Dumitru V. MARIN
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DIN CRONICI
Un Vodă la Cotnari petrece,
Iar turci, îl vizitează, zece,
Ospă�ui mare, vin pe barbă,
Spre diminea�ă...dorm prin iarbă!

Vasile UNGURAȘU

CAPUL PLECAT ŞI SABIA
Al proverbelor supus,
Doar cu greu am observat
Că un cap, dacăi plecat,
De la locul lui e dus.

Gheorghe RĂDAC

ÎNTRE AMICI
Luni, în tramvai, mia povestit
Iubita ta un banc stilat
Şiatât de taream chicotit,
Încât era să cad… din pat.

Ion BERGHIA

SO	I „SPORTIVI”
Cunoscut le e hazardul,
Loc deantrenament grădina
Unde soaţa sare gardul
Şi el sare cu prăjina.

DIFERENŢĂ
Când viaţa şi cu greul ne confruntă,
Soţiaşi spune calm, că nui nimic
Şi merge înainte ca la nuntă...
Iar eu în urma ei...ca după dric!

Ioan HODAȘ

IUBIREA TA
Iubirea ta dea pururi schimbătoare
Împrăştie pe vânt otravai fină,
Că nui albină numai pentruo floare,
Nici floare pentruo singură albină...

Otilia CAZIMIR

UNEI PREMIANTE, LA UN
CONCURS DE MUZICĂ
UŞOARĂ
Concurentai bunicică,
Pricepută la cântări.
Însă e la mijloc, cică,
Şiun concurs demprejurări!

Giuseppe NAVARRA

ISTORIA SE REPETĂ
Am suferit în comunism
Din cauza unui dement;
Astăzi, în "capitalism"
Avem suten parlament.

Alexandru TRU	Ă

ADITIVI (LA FACEREA EVEI)
Domnul nostru, întro doară,
Puse gaz pe o scânteie
Şi deaceea o femeie
Mai mereu e foc şi pară.

Any DRĂGOIANU

FAMILIA TRADIŢIONALĂ
Când patul suferă feroce,
În scârţâitul monoton,
Seaude, din dulap, o voce...
Că e amantul în balcon!

Valentin DAVID

AUTORII (UNUIA CĂRUIA
NEVASTA IA FĂCUT COPII
DIN FLORI)
Unis autori de cărţi,
De statui, picturi sau hărţi,
Alţii sunt de teorii,
Iar tu... nici deai tăi copii.

George BUDOI

BANCURIBANCURI
Un cerşetor stătea lăţit pe trotuar.
Îl vede un trecător şi începe să urle la el:
– Băăăiiiii, tu ştii cine sunt eu? Eu sunt Iisus Cristos!! Trecătorul,

contrariat:
– Pleacă dom’le de aici că nu se poate!
– Pot săţi demonstrez. Hai cu mine. Merg amândoi până la barul

de peste drum. Când intră pe uşă, barmanul îşi pune mâinile în cap şi zice:
– Iisuseee, iar ai venit?

RONDELUL PRIMEI
ÎNTÂLNIRI

Când team zărit de prima dată,
Aveai un zâmbet simulat,
Un pasînapoi făcui îndată
Și ai rămas cam bosumflat.

Mi sa părut cam fost ciudată,
Văzândute pu�in crispat;
Când team zărit de prima dată,
Aveai un zâmbet simulat.

Cu pas  timid și delicată,
Când  la cafea mai  invitat,
Făcând popas, doar co „săgeată”
Rapid eu team hipnotizat

Când team zărit de prima dată!
Elena MÂNDRU

ÎN CRAMĂ
În cramă stau multe ulcioare
Închipuind un sfânt altar,
Butoaiele ne fac favoare,
Căs pline doar cu vin...Cotnar.

Când diminea�ai rouăn vii,
Lumina irizeazăn boabe,
Și din be�ie când revii
În bra�eai vrea două..."podoabe".

Cândva, mai tânăr când eram,
Prin crame îmi plăcea să trec,
Și vinuri bune degustam
Să știu pe unde să petrec.

Miaduc aminte căntro seară ,
Mergând la crama din Cotnari,
Cu o frumoasă domnișoară 
Gustatam vinuri vechi și tari.

Vasile UNGURAȘU

CAN VIS
Începeo nouă zi. Pe plaja blondă,
Zimţată de atacuri înspumate,
Apar pe rând pânzatele pătrate
Iar soarele –zeiţă rubicondă –

Revarsă darnic albai plinătate.
De sub umbrar de boruri, o giocondă
Îşi  plimbăncet privirea vagabondă
Cun  zâmbet ce îndeamnă la păcate.  

Poseidoni moderni, co zvâcnitură,
Ţâşnesc în craul întins spre geamandură;
O Skodă sa oprit pe macadam.

Iar un grăsan cu braţele sub ceafă
Visează ca primit un spor de leafă
Şi va mânca „şalău à la bonne femme”!

Mircea TRIFU

Primăvară
Inutilă

Sufocată de viaţa cu program
Şi deacelaşi "va urma" cotidian
Al savanţilor cu barbă, cu şoşoni şi
ochelari 
Pedagogi şi profesori octogenari
De algebră, geografie şi pian 
Primăvara
A izbit cu pumnun geam
Şia fugit din pension
De la "NotreDame de Sion".

Iam citit ispravan calendar
Şiam pornit îndată după ea
Sontâlnesc în Cişmigiu
Sau la Şosea,
Cum făceam alt'datăn fiecare an,
Când eram şi eu ca ea  un licean
Cu frecvenţa cursurilor pe...
trotuar...

Dar de data asta, nu ştiu cum,
Nam dat nici măcar de urma ei pe
drum....
Poate nam mai cunoscuto eu...
Poate drumul ei şi drumul meu
Sau schimbat de mult,
Şiacum
Nu mai fac acelaşi drum...

Sau pe drumul de la Ateneu
Până la Şosea
Şi hipodrom
Primăvara nantâlnit în capitală
nici un om
Săi ureze ca pe vremuri "bun
sosit".

Şi probabil că de ciudă în oglindă s
a privit,
Şia dat seama ca visat,
Ca spart geamul doar în vis
Şi că visul evadării na fost vis
adevărat!...

Primăvară, primăvară,
Inutila mea fecioară,
Nu cumva teai sinucis?...

Ion MINULESCU

SOŢIA LA
PSIHIATRU
Soţul, care mă iubeşte
Numai când îşiaminteşte,
In livadă şi grădină 
E activ ca o albină.

Soţul, care mă iubeşte
Numai când îşiaminteşte,
Se crede între jivine
Şi transpiră ca un câine.

Soţul, care mă iubeşte
Numai când îşiaminteşte,
Când se ţine de pocal 
Munceşte precum un cal.

Soţul, care mă iubeşte
Numai când îşiaminteşte,
Are calităţi de aur
Şii puternic ca un taur.

Ioan HODAȘ
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SERIAL:

CĂLIMĂNEȘTII… LUI NECULAI POPA(!)
Deschidem un serialmonografic despre un sat care nu vrea să moară din jude�ul Vaslui, Călimănești, comuna Puiești, un fel de stopcadru despre ce

mai este astăzi, cu destul de pu�ine elemente de istoriografie deși tare mult near plăcea să facem istoria Văii Tutovei la care ma îndemnat răposatul, de
curând, și prietenul, academician C.D. Zeletin.

Nea ispitit originea sa răzeșească (la fel ca Giurgioana mea natală), nea determinat insisten�a acestui fiu al satului, inginerul pensionar din Iași, cu
inima în sat, Neculai Gh. Popa, fostul meu coleg de bancă, cu un destin aproape identic, și nea impresionat munca și sărăcia sătenilor de astăzi. „Ce să mai
po�i face pentru satul ăsta de azi…” oftează fostul primar Costel Moraru. „Nave�i ce vedea pe acolo, nici popă nu mai au, doar vreo 30 de gospodării locuite,
din 150.” Zice disperat un func�ionar local…

UN SAT CA MULTE ALTELE” este subtitlul (ca și titlul) provizoriu. Dar, vorba cronicarului „ieste inimii durere” să nu lăsăm un eșantion din
decăderea satului românesc, apărător al limbii române până la ultima suflare, pentru Istoria na�ională, așa cum o vor mai re�ine cei care vin, mereu vin.

Vă invităm la lectură și …la semnale, din locurile în care trăi�i și Dvs. și parcă „nu se întâmplă nimic” decât că pleacă satul și lumea lui…la cele
veșnice.

Dumiru V. MARIN

Dialog ini�ial
(La ziua lui Culi�ă, Iași, 2019)

– Trică, dragul meu coleg de clasă, am o propunere…
– Arhitectule, după ce „ai stricat” case vechi din Iași,

Vaslui, și ai făcut blocuri, ce mai vrei să faci?
– Dacă tot ai tu atâtea căr�i, dacă tot ai scris monografia

satului tău „Giurgioana”, unde am fost și eu când eram colegi, nu
vrei să faci și monografia satului meu, Călimănești, comuna
Puiești, de unde sunt eu și familia mea ?

– De ce crezi că e bine so facem ?
– În primul rând că e sat răzeșesc, al doilea are cam

aceeași așezare ca Giurgioana ta, de pe Valea Zeletinului, cam
același destin, aceeași istorie răzeșească și…suntem foști colegi
de liceu care am rămas prieteni o via�ă.

– Și, totuși, scopul ?
– Rămâne un document de identitate, din epocă, și chiar

dacă eu nam nici un folos, dimpotrivă, poate cineva se va mai
interesa de soarta satului, a oamenilor de pe aici, a
răzeșimii…poate și a familiei Popa. Orice om sădește un pom,
crește un copil, și, poate lăsa o carte.

– Dar, tu nu mai locuiești în Călimănești.
– Ei, și ce. Cu sufletul rămân acolo, cu amintirea

copilăriei și mormântul părin�ilor tot acolo, mă mai întâlnesc
uneori cu oamenii de azi ai localită�ii. Și, chiar pensionar, chiar
din Iași, unde am o vilă ca lumea, chiar cu familia departe, că nu
mai am decât niște nepo�i pe acolo, la Călimănești, tot simt
boarea luncii și susurul izvoarelor de pe unde am crescut.

– Ai crescut greu, a�i fost mul�i, Neculai.
– Ca și tine, exact, amândoi,  cu părin�ii care sau

sacrificat să ne dea la școală. Își tăiau poalele cămășilor să le facă
gulere ca să poată ieși în lume, dar de munca câmpului și de vite
nu sau lăsat. Ar fi și un omagiu pentru ei.

– Ei, cu asta mai convins. Noi am fost o genera�ie de
sacrificiu și părin�ii noștri au fost niște eroi. După război, după
foamete, după colectivizare. Acum ar trebui săi considerăm
sfin�i.

– De ce…sfin�i ?
– Fără sacrificiile lor îndelungate, crude, foametea,

munca distrugătoare, nădejdea lor că vom ajunge „cineva” crezi
că am mai fi noi, intelectualii de azi? Nu suntem noi, crea�ia lor,
minunea sperată de ei ? 

Băie�ii clasei a XIa,cu dirigintele lor, înainte de
bacalaureat. Mai  trăiesc în 2020: Lucian Popa (primul din stânga
jos), Dumitru Marin (cu șapcă și carte în mână, sus), Neculai
Popa (cu caiete în mână),mai înalt.

*
Mai întâi să observăm că actuala comună Puiești are

mai multe sate, că este situată dea lungul pârâului Tutova (care
se varsă în Bârlad, la rândui, în Siret), cu Fulgu, Călimănești,
Lălești, Cristești, Cetă�uia, Rotari, Mocani și Răzeși pe dreapta,
și Fântânele, Ruși, Gâl�ești, Iezer pe stânga, centrul de comună
fiind aproximativ la mijloc. Este situată pe colinele Tutovei, în
Podișul Central moldovenesc, având coordonatele geografice 46
grade, 25 minute latitudine nordică și 27 grade, 30 de minute
longitudine estică. Ocupă o suprafa�ă de aproximativ 12000 ha și
ar avea în eviden�ă circa 4800 de locuitori. Călimăneștii sunt
situa�i la nord vest fa�ă de târgul Puiești, la circa 8 km, de la
șoseaua na�ională, 2 km. asfalta�i. Fauna și flora nu prezintă
particularită�i fa�ă de ceea ce întâlnim în întregul Podiș
Moldovenesc.

Puieștii este atestat în 1431 (satul Strâmba, vezi schi�a
monografică a lui Tudor Pamfile), un pic for�ată nota, iar

Călimăneștii ar fi atestat în scris la 1439, men�iunile scrise
înmul�induse către vremea noastră. În comună a trăit unul dintre
cei mai aprigi sus�inători ai lui Tudor Pamfile și a revistei de
folclor „Ion Creangă”(19081921), V. C. Nicolau, administrator
de plasă care lasă un număr important de informa�ii și publică
folclor cules de el, în toate revistele de profil de la începutul
secolului al XXlea. Deși școala locului sa înfiin�at în 1874, la
1881 erau știutori de carte aproximativ 2% dintre locuitori.
Monograful Constantin Gherghescu (1)consemnează că preotul
Constantin Nacu din Călimănești împreună cu învă�ătorul satului
de la Școala rurală au reușit rezultate excep�ionale în direc�ia
implementării dorin�ei de învă�ătură.

Reproducem aici Circulara 3884/ 30.09.1918, ca
document istoric și pentru că este semnat de poetul G.
Tutoveanu.(foto….p87/Gh)

Nu ne propunem să realizăm istoric al comunei ci să
consemnăm date relevante despre sat  și familii cunoscute.

I. SATUL… de demult și azi.

Ascuns după un deal care înso�ește apa Tutovei,
Călimănești, azi, sat din comuna Puiești din jud. Vaslui, ar fi
localitatea celor 5 cișmele care sporesc apa tutelară întrun podiș
cu faimă de sărăcia la ea acasă. O vizită fugară întrun miez de zi
(4 oct.2019) nu poate descoperi vreo esen�ă, sau acel specific la
care neam aștepta pentru un sat uitat de lume, pentru că dintre
cele cam 130 de gospodării,  vreo 35 sunt părăsite, iar vreo 30
sunt „ocupate”  doar de un suflet de om.

Există o șoselu�ă pietruită care străbate așezarea cam de
la sud  spre nord, dea lungul unui pârâiaș cuminte acoperit de
vegeta�ie săracă și de luncă (sălcii și arborete), dar…în care
șuvoiesc vreo câteva dâre de apă venite de la cișmelele pomenite.

Alternează casele vechi, multe gata să cadă, cu vreo
câteva mai noi, dintre care și ambi�ioasa casă cu cerdac ochioasă
și proaspăt renovată a inginerului constructor de case și cartiere
în Iași, pensionarul de azi ing. Nicolae Gh. Popa.

Istorie veche a satului… istorie veche a familiei Popa;
azi, sărăcie și paragină la vedere. Câteva case mai răsărite, unele
cu brizbrizuri încăpă�ânate și culori izbitoare  încurcă vreo părere
de bunăstare. Nici măcar când ajungem la întinsa fermă a lui
Nică Popa, un fel de fermier autoformat după nevoitul său
refugiu de la Brașov, nu căpătăm vreo dovadă de ceva bunăstare,
Mai ales că omul acesta încăl�at cu cizme de cauciuc răsfrânte
sub genunchi stă singur de aproape 25 de ani, mângâiat doar de
sunetul tălăngilor de la cele 200 de oi, mugetul celor 25 de vite,
lătratul unei alte stâne de câini primprejur, foșnetul copacilor rari
și neroditori, pe diferite nivele. Buruieni… cât încape!

Casa părintească a inginerului Neculai Popa a fost
recent „reabilitată” în culori mai vii, cu prispa la vedere, veselă
de la depărtare, dar tare tristă înăuntru pentru că doar o dată pe
an este vizitată de pensionar. Aici a crescut Nicolae, de aici sau
împrăștiat în lume to�i feciorii lui Gheorghe Popa, un �ăran
mijlocaș, dar grozav de ambi�ios când a fost vorba de copii: to�i
să înve�e carte. Și chiar că na trăit degeaba răzeșul cu nume de
popă:  to�i au ajuns oameni împlini�i și cu destui copii și nepo�i.

Urmașii vreunui staroste Căliman de pe timpul marelui
Ștefan au fost dintotdeauna gospodari și muncitori, truditori ai
gliei pe care au moștenito sau dobândito, mereu pătrunși de
datoria muncii. Călimănești ar putea purta numele unui staroste
local sau conducător de pâlc în bătălii. Satul Călimăneasa, la vreo
30 de km depărtare spre Tecuci ar putea avea vreo legătură cu o
descendentă din acest neam ambi�ios și cu dragoste de pământ,
drept care și Mun�ii Călimani, mult mai departe, ar fi putut fi loc
de creștere a vesti�ilor cai iu�i ai moldovenilor. Oricum legendele
nau putut lipsi printre răzeșii ascunși cum nu se putea mai bine

după o coamă de deal paralelă cu Tutova, cu apă din belșug
pornită dintrun firicel îndrăzne� mai în deal și alimentată din ce
în ce mai bine de mai multe izvoare. Pădure aproape, șes,
aproape, luncă și mlaștină protectoare, pășune și livezi  lângă  sat,
și pe dealurile înconjurătoare. Creșterea animalelor venea de la
sine pentru acești oameni harnici, tocmi�i în pâlcuri de sprijin în
oastea domnească dar condusă de boieri. Până prin preajma celui
de al doilea Război Mondial, răzeșii de�ineau unelte de luptă
tradi�ionale puse la îndemână pe un perete de șopron: buzdugane
ghintuite, suli�e, ciomege cu gămălie, coase, seceri, pistoale,
�ăpoaie, fluiere, �ignale, cornuri de mărimi și sunete diferite, ba și
un fel de zeghe căptușită cu piele pentru bătăliile impuse de
situa�ii sau de năvăliri, sau de ho�i și al�i vrăjmași. La „poarta
�ărnii”, adică la capetele satului stăteau mai întotdeauna păzitori
și vestitori, ca niște vajnici apărători. Istoria răzeșimii românești
este, încă, o pagină neexplorată deși oastea lor era la baza
victoriilor domnești; vezi, în romanul Neamul Șoimăreștilor al
lui Mihail Sadoveanu. Ei alcătuiau „oastea cea mare a �ării”
pregăti�i să sară la porunca domnească sau săși cultive în liniște
pământul, ori să fie recunoscu�i și aprecia�i crescători de animale
și mai ales de cai. Mai în coace și cultivatori de vi�ă de vie
indigenă, „candel”, 1001 și nohan pe care săl vândă la târguri
sau chiar la Brăila și Gala�i formând caravane cu pază și arme de
foc, bune și pentru întrajutorare. 

Numai că orânduirile sociale iau îndepărtat rând pe
rând de locul natal. Rândurile despre ei care vor urma trebuie să
înceapă cu cei vechi.

Legenda zice că după bătălia de la Vaslui (1475) Ștefan
cel Mare împroprietărește pe Valea Tutovei pe Avram Huiban
(Avrămești) care are doi copii: Căliman (Călimănești) și Fulger
(satul Fulger)

A fost o împăr�ire a satului, răzeșii, vechii locuitori și
clăcașii, adică cei veni�i mai târziu, care, până aproape de zilele
noastre, nici nu se amestecau  căsătoreau între ( sau cu) ei.

Cea mai veche atestare pare din 1439; alte men�iuni:
1835, aflăm de o împăr�ire în Călimănești: Răzeși și

Joseni(clăcași)
1845, stăpânii pământului erau răzeșii și banul Iancu

Istrati
Dintrun act de vânzare cumpărare din 8 decembrie

1466 aflăm de existen�a unui sat dispărut astăzi, Dumbrava, de pe
Tutova, de lângă Călimănești, un localnic de aici, Bodea
cumpărând un loc pe Bârzota pentru ași face sat și prisacă. Și un
ultim document de la Ștefan cel Mare, la 18 martie 1495,
Suceava, consemnează că: „sluga noastră Oancea, fiul lui Stanciu
neamisul, de bună voia sa, nesilit de nimeni, nici asuprit, șia
vândut dreapta lui ocină și cumpărătură pe care a cumpărato
tatăl său Stanciul neamisul, la Goga, fiul lui Giurgiu Răspop, un
sat anume Lăleștii, pe Tutova…pentru 150 de zlo�i tătărești” (6)
htppsa…..  )                         

1859,  existau cărăușii între Călimănești, Lălești,
Puiești și restul Moldovei, până la Dunăre.

Men�iuni despre birnicii din sec. al XVIIlea, diaconul
Ion, râpa din Călimănești,atestări folositoare pentru istorie.
Documentul oficial de mai jos men�ionează satul în 1772, dar, cel
mai sigur este din 1774.

1774 – în sat erau 4 fe�e bisericești, preo�i și diaconi, la
1845, 1 preot, 2 dascăli, biserică de lemn cu hramul Adormirea
Maicii Domnului, construită între 1802 – 1837, refăcută în 1926.

Școlile primare din Călimănești:1875…apoi
…1907….elevi înscriși 780, au urmat cursurile 430, au absolvit
78.

Până în 1932, la Călimănești, din 1875, au fost 19
învă�ători.

VA URMA
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Aprilie sau prier este a patra lună a anului în calendarul gregorian și
una dintre cele patru luni gregoriene cu o durată de 30 de zile.

Aprilie începe (astrologic) cu soarele în semnul Berbecului și sfârșește
în semnul Taurului. Din punct de vedere astronomic, luna aprilie începe cu
soarele în constela�ia Peștilor și se sfârșește cu soarele în constela�ia Berbecu
lui.

Numele lunii aprilie (latină: Aprilis) vine de la cuvântul latinesc ape
rio, ire = a deschide, deoarece în aprilie se deschid mugurii plantelor. Înainte
de anul 700 î.Hr., luna aprilie era a doua lună a anului în calendarul roman și
avea 29 de zile. După ce Iuliu Cezar a introdus calendarul iulian în 45 î.Hr.,
luna aprilie avea 30 de zile și devenea a patra lună a anului.

Grecii numeau luna aprilie Mounichion. În România, luna aprilie,
popular, se numește prier, florariu, traistan bă�. În aprilie continuă semănăturile
de primăvară, se închid �arinele pentru pășunatul devălmaș, se formează
turmele, se tund oile înainte de a fi urcate la munte, se construiesc sau se repară
�arcurile și oboarele pentru vite etc.

Aprilie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și iulie în to�i anii și ca
ianuarie în anii bisec�i.

Soarele și Luna
Soarele — la începutul lunii aprilie soarele răsare la ora 06:57 și apune

la ora 19:43, iar la sfârșitul lunii răsare la ora 06:08 și apune la ora 20:19.
Fazele Lunii: la 3 aprilie — Luna la Primul Pătrar 21:39; la 11 aprilie

— Lună Plină (Luna începe să descrească) 09:08; la 19 aprilie — Luna la Ul
timul Pătrar 12:57; la 26 aprilie — Lună Nouă (Luna începe să crească) 15:16.

Simbolurile lunii aprilie
Semnele zodiacale al lunii aprilie sunt Berbecul (până la 19 aprilie) și

Taurul (de la 20 aprilie).
Piatra lunii aprilie este diamantul.
Florile lunii aprilie sunt margareta (Bellis perennis) si floarea de

mazăre sau sângele voinicului.
Evenimente și tradi�ii

1 aprilie  Ziua păcălelilor
3 aprilie  Ziua NATO în România. Ziua Jandarmeriei Române
7 aprilie  Ziua mondială a sănătă�ii
8 aprilie  Ziua Interna�ională a Rromilor
18 aprilie  Ziua Interna�ională a Monumentelor și Locurilor Istorice
22 aprilie  Ziua Planetei Pământ
29 aprilie  Ziua Mondială a Dansului



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

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

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

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

Telefon: 0744.231380 
Vând teren în Vaslui situat

lângă KAUFLAND.
Rela	ii la telefon: 0744.231380

Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
29 locuri de muncă disponibile la 1.04.2020

– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 auditor
intern

– SC CADAMYRGAS SRL 2 conducători auto
transport rutier de marfuri, 1 operator instala�ii îmbute
liere gaz petrol lichefiat

– RIZOTEX S.R.L. 1 confec�ionerasamblor arti
cole din textile

– LETECOM SRL 1 confec�ionerasamblor articole
din textile

– ASE ANGORATEX SRL 1 confec�ionerasamblor
articole din textile

– SC ARCOTOP SRL 1 director societate
comercială, 1 director tehnic

– ADISAMCOR  SRL 1 dulgher (exclusiv restaura
tor), 1 fierar betonist, 1 inginer constructii civile,
industriale și agricole, 1 instalator instala�ii tehnicosa
nitare și de gaze, 1 zugrav

– SC SILVAPAS PROIECT S.R.L. 1 inginer/
subinginer silvic

– SC EDICIMMIM SRL 6 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– ALDELIA SRL 1 muncitor necalificat la asam
blarea, montarea pieselor

– ARHIRE DORIN PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ 2 muncitori necalifica�i la spargerea
și tăierea materialelor de construc�ii

– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chelner)
– IDRICORIMAD 2 vânzători
– FICAVMISS S.R.L. 1 vânzător
– ROMEMA COM SRL 1 vânzător

AA   aa pp ăă rr uu tt   

nn rr..

22 11 // 22 00 11 99   aa ll   

rr ee vv ii ss tt ee ii   

Meridianul

Cultural

Românesc



CM
YK

aaccttuuaall iittaattee www.tvv.rowww.tvv.ro
Meridianul, joi, 2 aprilie 2020

Grupul nostru de presă formulează:

CERERE OFICIALĂ DE PRESĂ, CF. LEGII:
Către – Episcopie: P.S. IGNATIE

– Muzeul Jude�ean Vaslui: RAMONA MOCANU
– Consiliul Jude�ean Vaslui: DUMITRU BUZATU

În conformitate cu prevederile Legii 544/ 2001,   
Având în vedere că: Ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău, Revista Interna�ională MERIDIANUL

CULTURAL ROMÂNESC cu cei 585 de colaboratori din toate continentele și revista PRUTUL din
Huși, au publicat în mai multe numere dovada furtului intelectual al preotului Mocanu Giani întro carte
în întregime plagiată, intitulată „File de istorie „Mănăstirea Florești…” furt semnalat de istoriculprofesor
Costin Clit, 

Cerem P.S Ignatie un punct de vedere oficial, întrucât P.S. Ignatie binecuvântează această ho�ie.
Cerem răspuns oficial public al Muzeului Jude�ean „Ștefan cel Mare”, condus de vestita Ramona

Mocanu (are aceleași metehne?), întrucât autorulplagiator este so�ul directoarei.
Cerem răspuns oficial de la Consiliul Jude�ean, chiar în persoana prof. Dumitru Buzatu și a celor

care lau cadorisit pe Giani Mocanu cu 25.600 lei (256 de milioane lei vechi), să „coordoneze” și săși
asume autoratul unei asemenea lucrări care nu poate face cinste unei astfel de institu�ii oricât de
favorizată de partid ar fi directoarea Ramona Mocanu.

Întrucât PLAGIATUL acesta a făcut deja înconjurul lumii (trimitem atât ziarul cât și revista pe
multe sute de mailuri în 32 de �ări), ne obligă deontologia profesională să cerem aceste puncte de vedere
și, evident, să le formulăm și noi pe ale noastre.

Mai precizăm că am trimis o asemenea solicitare la Muzeu și Ramona Mocanu na binevoit să
răspundă în termen legal.

Reamintim că răspunsurile la solicitare se dau în termen de 30 de zile, dacă nu, suntem obliga�i să
intentăm ac�iune judecătorească.

Întrucât mai avem cazul de plagiat al inspectorului Nicolae Ionescu, pentru care nici Inspectoratul
Școlar Vaslui, condus de doamna Gabriela Plăcintă, na răspuns, formulăm din nou rugăminte pentru
ISJ Vaslui. Plagiatul este semnalat și dovedit de prof. Costin Clit, o mare autoritate în materie.

Publica�iile noastre combat hotărât asemenea practici.

Director,
Prof.Dr. Dumitru V. MARIN

(autor al celor 38 de căr�i tipărite, cu 21.000 de 
pagini consacrate Vasluiului și recordman mondial în jurnalism).


