
„Nu conteaz t tr ie �, conteaz cum tr ie �!” (Ana Aslan)ă câ ă ș ă ă ș

Revist trimestrial editat de Casa de Ajutoră ă ă As.
Reciproc a Pensionarilor Ana Aslan Br ila„ ” ă

Casa Speran\ei
Anul - Nr. ( ) - 2010 1 35 martie 22

Se distribuie gratuit

DEVINE O REALITATE

Amănunte în pagina a 6-a

Un rezultat de excep�ie:

Citi�i în pagina a 8-a

Joi, 21 aprilie, are loc,

ADUNAREA
GENERALĂ

A MEMBRILOR
ASOCIA�I

Clinica de recuperare
medicală „Ana Aslan”

,



2

Redac ia: - pre edinte de onoare, -t� s�Ilie Dudulea Aurel H rjogheâ
redactor ef, - secretariat,s� Traian Popa, Rodica Gorgovan Florin-
Lauren iu Bo neagu - Ghinea Mitrea, Vergil Matei� ș culegere, - redactori

Adresa: Br ila, strada Nicolae B lcescu nr.10ă ă
Contact, e-mail: carpbraila@yahoo.com

Tel./fax: 0239 614878

Rezultate pozitive
Ceea ce particularizează prezentarea

ı̂ntregii activităt�i din perioada 2019-
2021 sunt condit�iile cu totul speciale ı̂n
c a re s - a d e s f ă s� u ra t , g e n e ra te d e
p a n d e m i a c a r e a s u r p r i n s p r i n
amploarea s� i efectele ei la nivelul
ı̂ntregii societăt�i, prin schimbările totale
s� i posibil ireversibile determinate ı̂n
viat�a cotidiană.

Consecin�a imediată la nivelul
asocia�iei s-a materializat cât se
poate de concret în plan func�ional,
făcând imposibilă desfășurarea
ședin�ei Adunării generale pentru
exerci�iul �inanciar 2019, urmare a
instituirii stării de urgent�ă pe ı̂ntreg
teritoriul României prin Decretul
prezident� ia l nr. 195/16.03.2020,
s� edint� ă care fusese deja convocată
pentru data de 26.03.2020.

Restric�ionarea ini�ială a activită�ii
în spa�ii închise s� i nu numai, dispusă
ı̂ncă din 10.03.2020 prin Hotărârea nr. 9
a Grupului de Suport Tehnico-s� tiint�i�ic
privind Gestionarea Boli lor I�nalt
Contagioase pe teritoriul României, a
continuat și după ce starea de alertă a
î n l o c u i t p e c e a d e u r g e n � ă ,
zădărnicind și în 2021 convocarea
unei ședin�e a Adunării generale.

Activitatea ı̂n sine a C.A.R.P. „Ana
Aslan”, inclusiv a sucursalei Ianca, nu a
ı̂ncetat ı̂nsă nici chiar ı̂n ı̂mprejurările
suspendării ei, măsura ı̂ncadrându-se ı̂n
p re ve d e r i l e l e g a l e ı̂ n re fe r i re l a
reducerea temporară a activităt� i i .
Aceasta a dat posibilitatea asigurării ı̂n
continuare a unui grup de lucru format
din personal cu atribut�iuni vizând ı̂n
special acordarea ajutoarelor ı̂n cazurile
de deces, dar mai ales luarea unor
măsuri adecvate pe fondul pandemiei ı̂n
perspectiva s� i desigur postreluare a
activităt�ii. Este un subiect peste care nu
se poate trece us�or, peste care nu se
poate as� terne tăcerea s� i treptat uitarea.

M ă s u r i l e i m e d i a t e , e n e r g i c e ,
ment�inute cu hotărâre, s� i chiar impuse
pe alocuri ı̂n lupta cu noul coronavirus,
au fost desigur imperios necesare,
d e t e r m i n a n t e a s i g u ra re ap e n t r u
condit�iilor pentru reluarea ı̂n cadrul
p r o g ra m u l u i n o r m a l d e l u c r u s� i
derularea ı̂n sigurant�ă a multiplelor
activităt� i , inclusiv a prestărilor de
servicii – frizerie, coafură, cizmărie, a
activităt�ilor culturale, realizarea unor
investit�ii etc.

I�ntr-o prezentare telegra�ică, aceste
măsuri, repetăm, esen�iale pentru

reluarea și asigurarea desfășurării
activită�ii în condi�ii de maximă
securitate sanitară, s-au materializat
în:

- la sediulinformarea prin a�is� aj
asociat�iei cu privire la recomandările
autorit ă t� i lor publice implicate s� i
restrict�iile impuse;

- dispenserelor cu biocidinstalarea
p e n t r u d e z i n f e c t a r e p e t r a s e e l e
frecventate, ı̂nsot�ite de precizări privind
modul de ı̂ntrebuint�are;

- organizarea s� i dirijarea fermă a
accesului gradual ı̂n sediu, ı̂n condit�iile
distant�ării �izice traseele separat, pe
marcate – pentru timpii de as� teptare
când a fost cazul ori de deplasare spre
zonele de interes s� i de părăsire a
incintei;

- s u p rave g h e re a p e r m a n e n t ă a
modului de respectare a obligativităt�ii
portului măs� tii (corespunzătoare) de
către salariat�i la locul de muncă s� i de
către cei care se prezentau la punctele de
control - acces ı̂n incintă;

- constând ı̂ntriajul epidemiologic
controlul temperaturii personalului
propriu s� i vizitatorilor, coordonat de un
cadru medical;

- s u p r a v e g h e r e a d e z i n f e c t ă r i i
obligatorii a mâinilor s� i a suprafet�elor
expuse.

Pentru a completa tabloul, deeste
amintit este decizia Consiliului director
de a investi ı̂n modi�ic ri constructiv-ă
func ionale la ghi eele de ı̂ncas rit� s� ă
pentru asigurarea unei protec ii sporitet�
legate de manipularea la mic distan aă t�ă
actelor i banilor (sertare i geamuris� s�
glisante), ı̂n achizi ionarea i utilizareat� s�
u n o r l m p i b a c te r i c i d eă c u d u b l ă
s t e r i l i z a re p e n t r u d e z i n fe c t a re a
complet a aerului i a suprafe elor dină s� t�
ı̂nc peri , dar performantă s� i a unui nou
termoscaner (camer termoviziuneă
pentru m surare i alertare ı̂n caz deă s�
febr ).ă

I�ntret�inerea igienico-sanitară curentă
s� i igienizarea periodică de către �irme
specializate a tuturor spat� iilor din
incintă, ı̂ntregesc s� i ele imaginea ı̂n
ansamblul ei.

Cu to a t ă p e r s i s te n t� a m ă s u r i l o r
restrictive, de evident�iat este o a doua
situa�ie cu o semni�ica�ie deosebită,
situat�ie generată de interzicerea la nivel
nat�ional a manifestărilor publice sau
private ı̂n spat�ii deschise sau ı̂nchise,
respectiv starea de interimat în care
și-au desfășurat activitatea membrii

Consiliului director și cei ai Comisiei
de cenzori, stare care va înceta în
urma alegerilor ce vor avea loc la data
de 19 mai 2022. I�n contextul respectiv,
Consiliul director a fost nevoit să ia
decizia amânării s� i a celui de al doilea
punct al Ordinii de zi a s�edint�ei Adunării
generale din 26.03.2020, respectiv
„alegerea membrilor organelor de
conducere s� i control ale asociat�iei”, cu
precizarea că decizia ı̂n acest sens a
prevăzut, as�a cum am mai informat, că
„rămân valabile pentru s�edint�a Adunării
g e n e r a l e c e va �i r e p r o g r a m a t ă ,
procedurile demarate prin depunerea la
r e g i s t r a t u r a a s o c i a t� i e i d e c ă t r e
persoanele care s� i-au manifestat dorint�a
să candideze pentru ocuparea unei
funct�ii ı̂n cadrul celor două structuri
statutare ale asociat�iei a ı̂nscrisurilor
c o n s e m n a te ı̂ n a n u n t� u l p u b l i c a t ,
proceduri materializate prin ı̂ncheierea
unui proces-verbal de constatare la
termenul limită, precum s� i procedurile
privind veri�icarea ı̂ndeplinirii de către
candidat� i a condit� i i lor impuse de
r e g l e m e n t ă r i l e l e g a l e , S t a t u t u l
asociat� iei s� i Regulamentul privind
a l e g e r i l e a p r o b a t e d e A d u n a r e a
generală.

Ceea ce trebuie remarcat este reușita
Consiliului director de a imprima
a c t i v i t ă t� i i s a l e c a r a c t e r u l d e
continuitate chiar s� i ı̂n condit�iile expuse
cu totul deosebite. principiul deEste
bază ce trebuie avut ı̂n vedere ı̂n
aprecierile cu privire la �iecare exercit�iu
�inanciar, semni�icând necesitatea
asigurării resurselor �inanciare necesare
pentru ı̂ndeplinirea scopului pentru care
a fost ı̂n�i int� a t ă asociat� ia , dar s� i
generarea unor capitaluri proprii,
esent�iale pentru a asigura funct�ionarea
administrativ-institut� ional ă , prin
derularea unor activităt�i cu caracter
permanent, speci�ice obiectului de
activitate, producătoare de venituri. Mai
ales că in�lat� ia , cr iza energetic ă ,
alimentară s� i chiar de securitate cu toate
urmările ei, nu au ocolit pe nimeni.

Evitând caracterul festiv al unui astfel
de moment de bilant�, chiar dacă s� i de
această dată vom evident�ia rezultate
remarcabile, ı̂n continuare vom puncta ı̂n
linii mari realizările ultimilor ani, cu
accent �inal pe acesta din urmă, rezultate
care dau valorii muncii ı̂ntreguluimăsura
colectiv al As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila,
a a celorcapacit ă t� i i manageriale
mandatat�i de Adunarea generală să

La Asocia ia C.A.R.P.\
„Ana Aslan” Br ila`
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re p re z i n te i n te re s e l e m e m b r i l o r
asociat�iei, ı̂n mod concret a Consiliului
director format din ec. –Dudulea Ilie
pres� edinte, av. –Hârjoghe Aurel
vicepres�edinte, ec. , ing.Popa Traian
Ghionu Ion Petrea Ions� i as.soc. –
consilieri, cei care prezintă ı̂n această
s� edint�ă activitatea pentru anii 2019-
2021, corespunzătoare �iecărui exercit�iu
�inanciar ı̂n parte, re�lectată ı̂n rapoartele
s� i situat�iile �inanciare a�late la dispozit�ia
membrilor asociat�iei interesat�i.

Realizări în anii 2019-2020
• S - a u a c o r d a t d e2 3 . 7 6 1

î m p r u m u t u r i 1 3 . 5 6 9 +( / 2 0 1 9
10.192 100.999.960/2020), totalizând
lei ( lei/201955.419.190 + 45.580.770
lei/2020);

• Ajutoare /cotă partebănești sociale
lucrări dentare, tratamente stat�iuni au
fost acordate pentru bene�iciari3.072
( /2019 /2020), ı̂nsumând690 + 2.382
2 3 2 . 7 4 5 7 0 . 8 6 0 +l e i ( l e i / 2 0 1 9
161.885 lei/2020);

• Au fost acordate ajutoare bănești
pentru deces 3.455ı̂n de cazuri
( 637/2019 /2020), ı̂nsumând1. + 1.818
3.145.915 1.380.100 +lei ( lei/2019
1.765.815 lei/2020).

I�n referire la anii 2019 s� i 2020,
evenimentul marcant al perioadei
este recep�ia �inală a lucrărilor
privind sediul asocia�iei pe cele două
corpuri de clădire pentru o valoare a
investi�iei de 8.840.821,81 lei.

Imobilul, un spat� iu generos cu o
suprafat�ă construită de 1.649 mp (598
mp la sol), a fost realizat la cele mai ı̂nalte
cote de calitate impuse de normele

obţinute în condiţii de pandemie

europene pentru spat�iile ı̂n care se
lucrează cu publicul, având sisteme de
ı̂ncălzire centralizată, instalat� ii de
climatizare, de aer condit�ionat s� i tratare
pentru spat�ii aglomerate, căi de acces
(platforme) s� i spat�ii igienico-sanitare
pentru persoanele cu dizabilit ăt� i ,
condit�ii de spat�iu la ghis�ee, precum s� i ı̂n
zonele de as� teptare, inclusiv la locurile
de muncă ale salariat�ilor ori ı̂n cele
prevăzute pentru prestarea unor
servicii precum frizerie, coafură etc.

O altă activitate cu semni�icat�ie aparte
o constituie ı̂ncheierea spre sfârs� itul
a n u l u i 2 0 2 0 a A c o r d u l u i d e
p a r t e n e r i a t c u A s o c i a � i a
„Respectabilii” ı̂n vederea valori�icării
ı̂n interesul membrilor asociat� iei a
spat�iului destinat acordării unor forme
d e a s i s t e n t� ă m e d i c a l ă ı̂ n r e g i m
ambulatoriu, acord care avea să �ie
extins în 2021, având ca �inalizare
în�iin�area unei clinici medicale de
recuperare, aspect asupra căruia vom
reveni.

I�n referire la dinamica numărului de
membri ai asocia�iei , ı̂n perioada
anului 2021 au fost, ca ı̂n �iecare altă
perioadă similară, situat�ii nedorite cum
ar �i dintre ei pentruradierea unora
nerespectarea obligat�iilor statutare,
precumpănitoare �iind neplata timp
ı̂ndelungat a cotizat�iei s� i a contribut�iilor
(516 cazuri) sau dinretragerea altora
asociat�ie (1.075 cazuri), diminuarea
accentuându-se s� i urmare a ı̂nregistrării
altor 2.368 cazuri ı̂n care membrii
asociat�iei au decedat. Desigur, situat�ia
nu poate �i disociată de pandemie, dar

sub un dublu impact, infectarea cu
COVID-19 pe de o parte s� i lipsa de
asistent�ă medicală ı̂n cazul unor boli
cronice pe fondul restrict�iilor impuse,
pe de altă parte.

În același timp însă, au intrat în
rândurile asocia�i lor în cursul
perioadei analizate un număr de
1.487 de pensionari, la care se adaugă
a l t e 6 0 7 p e r s o a n e î n s c r i s e c a
„membri simpatizan�i”, numărul
total reconsolidându-se la nivelul de
40.571 de membri activi, cifră care
ment� ine din acest punct de vedere
asociat�ia noastră ı̂ntre primele 3-4 din
t�ară, dintre cele circa 125 entităt�i a�iliate
la Federat�ia Nat�ională „Omenia” a CARP-
urilor din România.

Incluziunea �inanciară, ca scop
principal al activită�ii asocia�iei este
o certitudine, o coordonată esen�ială
cu caracter de permanen�ă a întregii
noastre activită�i.

Î n a n u l 2 0 2 1 , v a l o a r e a
ı̂mprumuturilor acordate a ı̂nsumat
48.684.990 lei, cu 3.104.220 lei mai
mult decât ı̂n anul 2020, numărul
persoanelor care au bene�iciat de
ı̂mprumuturi cu dobândă redusă �iind de
10.283 persoane . I�ntre acestea se
numără s� i bene�iciarii celor câtorva zeci
de contracte ı̂n care s-au acordat
ı̂mprumuturi fără dobândă, dat �iind
valoarea redusă a acestora, precum s� i
lipsa ori nivelul mic al veniturilor
individuale ale solicitant�ilor, totalizând
13.586 lei. Aceste din urmă cazuri nu
re�lectă altceva decât existent�a

(Continuare în pag.4-5)
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Rezultate pozitive...
(Urmare din pagina a 3-a)

unor persoane care se a�lă mult sub
pragul sărăciei, motiv pentru care
Consiliul director a s� i ment�inut măsura
acordării acestui gen de ı̂mprumuturi.
Consiliul director a decis mărirea s� i
ment�inerea pe parcursul anului 2021 a
p l a f o n u l u i ı̂ m p r u m u t u r i l o r f ă r ă
dobândă la 650 lei, bene�iciari �iind
membrii asociat�iei fără venituri sau ale
căror venituri nu depăs�eau 700 lei, cu
condit�ia rambursării ı̂n termen de 12
luni. Mai mult, avem convingerea că
numărul bene�ic iar i lor va cres� te
substant�ial, urmare a recentei decizii a
C o n s i l i u l u i d e a m ă r i p l a f o n u l
veniturilor pentru aces� tia de la 700 lei la
1.000 lei, iar al ı̂mprumuturilor acordate
fără dobândă de la 650 lei la 750 lei.

Un alt reper semni�icativ, care dă s� i
el măsura activităt� i i , ı̂ l reprezintă
acordarea ajutoarelor nerambursabile,
capitol la care de evident� iat sunt
rezultatele obt�inute ı̂n 2021, astfel:

• V a l o a r e a a j u t o a r e l o r
nerambursabile pentru deces acordate
ı̂n 2021 este de , marcând2.325.020 lei
o cres� tere de 559.205 lei fat�ă de valoarea
ajutoarelor de deces acordate ı̂n anul
2020. Dar aceasta trebuie luată ı̂n seamă
doar ca dovadă a capacităt�ii de a face fat�ă
unor eforturi �inanciare sporite ı̂n
ı̂mprejurările generate de criza sanitară.
Nu trebuie ı̂nsă să ignorăm totus� i că,
dacă ne raportăm la anul 2019 s� i la
ceilalt�i ani premergători, constatăm o
cres� tere a nivelului ajutoarelor de deces
s� i ca urmare a aplicării unei noi grile,
potrivit aceluias� i algoritm, dar cu o
majorare a cotei ı̂n raport cu vechimea ı̂n
asociat�ie.

• I�n ceea ce prives� te ajutoarele bănes� ti
sociale, care se acordă la cerere acelor
membri ai asociat�iei care se a�lă ı̂n
situat�ii materiale s� i de sănătate di�icilă,
numărul acestora a totalizat cazuri,732
cu o valoare de . Esent�ial ı̂n58.090 lei
aceste cazuri este nivelul mediu al
veniturilor pe membru de familie care a
fost ridicat în 2020 de Consiliul
director la 800 lei urmărindu-se
cres� terea bazei de aplicare, respectiv
sporirea numărului de ajutoare s� i
desigur, a valorii totale a ajutoarelor
sociale ı̂n bani. Adăugăm faptul că au fost
exceptate de la aplicarea strictă a
acestor criterii unele cazuri legate de
starea deosebită a sănătăt�ii s� i depăs� irea
nesemni�icativă a plafonului stabilit.

Pentru ı̂mbunătăt�irea activităt�ii de
protect� ie socială prin acordarea de

ajutoare bănes� ti nerambursabile,
n ive l u l a c e s t o r a j u t o a re a

crescut de la 60 lei la valoarea de 80
l e i . S u b l i n i e m , p e n t r u o b u n ă
reprezentare a măsurii, că un singur
astfel de ajutor depăs� es� te nivelul
obligat� iei de a depune contribut� ia
lunară ca membru asociat pentru
ı̂ntregul an.

Notă: I�n cadrul acestui gen de activităt�i
subliniem o altă act�iune pe care am
derulat-o s� i ı̂n acest an. I�n aplicarea
prevederilor statutare s-a acordat unui
n u m ă r i m p o r t a n t d e m e m b r i a i
asociat� iei o recompensă bănească
pentru �idelitate. Oportunitatea pentru
această act�iune a fost sărbătorirea zilei
de 1 Octombrie – Ziua Internat�ională a
Persoanelor Vârstnice, sens ı̂n care au
fost selectat�i seniorii ale căror venituri
nu depăs�eau 1.000 lei s� i care au ı̂mplinit
vârsta de 95 ani.

• Au mai bene�iciat de alte ajutoare
nerambursabile ı̂n bani, totalizând suma
de , un număr de123.450 lei 1.543
membri asociat�i, ajutoare constând ı̂n
p l a t a u n e i s u m e �i x e d i n c o s t u l
tratamentelor s� i lucrărilor dentare,
biletelor de tratament balnear, costul
protezelor etc. S� i ı̂n cazul acestor
ajutoare, s-a înregistrat în anul 2020 o
creștere de la 60 lei la 80 lei, ı̂n aceste
cazuri ne mai t� inându-se seama de
nivelul veniturilor.

I�n plan investit�ional, principalul reper
a fost legat de promisiunea, a�is�ată de
Consiliul director, de a da viat�ă s� i a ne
bucura ı̂n 2021 de reus� ita proiectului
„Din grijă și respect pentru o via�ă
liniștită”, promovat ı̂n colaborare cu
Asociat�ia „Respectabilii” ı̂n baza unui
a c o r d d e p a r t e n e r i a t . A c e a s t a a
presupus ı̂nsă modi�icări part�iale ale

i m o b i l u l u i , c o m p a r t i m e n t ă r i s� i
reamenajări interioare ale spat�iului care
fusese dat ı̂n folosint�ă prin ı̂ncheierea
unui contract de comodat, impunând
eforturi �inanciare importante pentru
a d u c e r e a l u i l a p a r a m e t r i
c o r e s p u n z ă t o r i n o i l o r e x i g e n t� e
legislative, �i ind necesare ı̂nsă s� i
repetate demersuri la cel mai ı̂nalt nivel.
S� i aceasta pe fondul a nenumărate
analize ı̂n cadrul consiliului, de multe ori
ı̂n cadrul unor s�edint�e operative sau
s�edint�e comune cu asociat�ia parteneră,
�inalizate cu decizii, reveniri la decizii ı̂n
raport cu viziunea asupra proiectului ori
a coordonatelor Acordului ı̂ncheiat, cele
m a i i m p o r t a n t e �i i n d l e g a t e d e
special it ă t� i le medicale opt� ionale ,
extinderea s� i reamenajarea spat�iului,
generând o reamplasare a activităt�ilor
g e n c l u b s� i s p e c i �i c e b i b l i o t e c i i
ı̂ n �i i n t� a t e . I�n s a r c i n a A s o c i a t� i e i
„Respectabilii” a rămas o implicare
�inanciară legată numai de igienizare,
dar deosebit de consistentă ı̂n ceea ce
prives� te asigurarea aparaturii medicale
de ultimă generat�ie, a mobilierului s� i a
celorlalte dotări impuse de consultat�iile
s� i asistent�a medicală ce se vor asigura ı̂n
regim ambulator iu , se lectarea s� i
angajarea fort�ei de muncă pentru �iecare
s p e c i a l i t a t e , o r g a n i z a r e a s� i
programarea ı̂ntregii activităt�i a Clinicii
medicale „Ana Aslan” nou ı̂n�iint�ată s� i,
n u ı̂ n u l t i m u l r â n d , o b t� i n e r e a
acordurilor s� i autorizat�iilor din partea
Colegiului Medicilor s� i a Direct�iei de
Sănătate Publică Brăila.

D e m e n t� i o n a t c ă t o a t e
condit�ionalităt�ile pentru acest gen de
activităt�i, impuse ı̂n fazele de proiectare,
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obt�inere a autorizat�iei de construire s� i
executare propriu-zisă a imobilului s-au
modi�icat substant�ial, ca de altfel s� i
evolut�ia pe piat�a muncii a angajării
medicilor s� i a celorlalte cadre de
specialitate, ceea ce explică prelungirea
ı̂n timp a asigurării funct�ionalităt�ii.

I�n rezumat, membrii asociat�iei noastre
se vor putea bucura, ı̂n cadrul unui
p r o g r a m p r e s t a b i l i t a s i g u r a t ı̂ n
exclusivitate acestora, de consulta�ii în
domeniul ortopediei și traumatologiei
la cabinetul de specialitate din cadrul
clinicii s� i de asisten�ă pro�ilactică,
terapeutică și de recuperare prin
Fizioterapie Kinetoterapieis� i metoda
p e n t r u p a c i e n � i c u p a t o l o g i e
osteoarticulară degenerativă, post-
traumatică, terapeutică, neurologică,
cardiovasculară, respiratorie, dar s� i
pacient�i cu ,discopatie lombară/cervicală
care pot bene�icia inclusiv de proceduri
de elongat�ie.

Vor mai �i asigurate: cuelectroterapie
joasă s� i medie frecvent�ă; biostimulare cu
laser și ultrasunet terapie prin drenaj;
limfatic magnetoterapie; pentru afect�iuni
in�lamatorii s� i de reducere a durerii
asociate; ın̂ scopmasaj manual terapeutic
�iziologic sau curativo-pro�ilactic; terapie
cu unde de șoc ı̂n tratarea diverselor
patologii ale sistemului musculo-
scheletal (dureri de călcâi, genunchi, s�old,
spate, umăr etc.); cuterapie cu unde scurte
efecte asupra sistemului nervos, a
s i s t e m u l u i i m u n i t a r ; t e r a p i e c u
radiofrecven�ă și ultrasunete non-
invazivă pentru remodelarea corpului
prin distrugerea celulelor adipoase s� i a
celulitei etc.

I�n ciuda aparent�elor, este o prezentare
extrem de rezumativă, dar care este de
natură să evident�ieze cu prisosint� ă
bene�iciile de care se vor putea bucura
membrii asociat�iei noastre, fat�ă de care

s-a mai convenit ı̂n cadrul Acordului de
parteneriat practicarea reducerii cu
25% a tarifelor, fat�ă de cel mai scăzut
nivel al piet�ei s� i, ı̂n baza unor criterii ce
vor �i de�inite de Consiliul director, se vor
acorda pentru membrii asocia�iei un
număr de gratuită�i pentru ı̂ntreaga
perioadă de funct�ionare a clinicii. Aceste
precizări conturează fără ı̂ndoială faptul
că suntem ı̂n pragul ı̂mplinirii unui
deziderat a�lat permanent ı̂n ultimul
deceniu ı̂n atent�ia Consiliului director ı̂n
ansamblul său, �iind de natură să
răsplătească eforturile tuturor celor care
au contribuit la ı̂mplinirea lui. Credem că
este o premieră, nu numai la nivelul
asociat�iei sau chiar al ı̂ntregii comunităt�i
brăilene, dar s� i un exemplu de bune
practici pentru celelalte asociat�ii de
pro�il din t�ară. Este un ı̂nceput, Acordul
de parteneriat vizând o multiplicare a
activităt� i lor de sprijin, inclusiv la
domiciliu, a membrilor asociat�iei a�lat�i ı̂n
nevoie, s� i nu numai.

În planul activită�ilor cultural-
artistice s� i de agrement, s-a asigurat ı̂n
continuare editarea s� i distribuirea
gratuită a revistei „ ”Casa Speran�ei , o
adevărată tribună pentru activitatea
asociat�iei s� i un catalizator ı̂n plan literar-
artistic pentru ı̂ntreaga urbe. Valoarea
informativă, dar s� i culturală a publicat�iei,
asigurată prin contribut�ia esent�ială a
membrilor cenaclului asociat� iei, a
impus-o ı̂n comunitate, �iind solicitată s� i
as� teptată cu nerăbdare de cititori.
C o n s e m n ă m p e a c e l a s� i p l a n a l te
numeroase activităt�i ı̂n cursul perioadei,
l a n s ă r i d e c a r te , p a r t i c i p a re a l a
festivaluri s� i expozit� ii nat� ionale s� i
internat�ionale a membrilor cenaclului,
contribut� ia asociat� iei la Proiectul
cultural dedicat copiilor materializată
prin sprijinirea editării unor numere ale
revistei „ ”, dedicatăPre�ul Cuvintelor

e l e v i l o r, ı̂ n f a p t n e p o t� i i n o s� t r i ,
urmărindu-se identi�icarea celor cu
potent� ial creativ, impulsionarea s� i
sust� inerea acestora ı̂n valori�icarea
talentului literar.

Un moment plin de semni�ica ie l-at�
reprezentat s rb torireaă ă Zilei Românilor
de Pretutindeni, prin organizarea unor
ı̂ntâlni online, ı̂n plin pandemie,ă cu
reprezentan i ai românilor din Republicat�
Moldova i Ucraina vizitas� , ca r spuns laă
pe care, ı̂n februarie 2020, membri ai
cenaclului nostru au efectuat-o ı̂n ora uls�
Ismail din Ucraina cu prilejul Festivalului
I n t e r n a i o n a l d e P o e z i et� „ S n eă
cunoa tem poe ii” - Edi ia I, care a is� t� t� s�
c o i n c i s c u Z i u a I n t e r n a i o n a l a� ă
Scriitorului. Men ion m, doar pentrut� ă
eviden ierea permanentiz rii leg turilort� ă ă
ı̂n zon , c i ı̂n anul 2020, ı̂n cadrul celeiă ă s�
de a II-a edi ii, cenaclul care func ioneazt� t� ă
sub egida As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Br ila,ă
cât i Revista „Casa Speran ei” au fosts� t�
onorate cu diplome de excelent�ă de c treă
Centrul de Informare Românesc din
I s m a i l i C e n a c l u l l i te ra r „ E c o u ls�
Bugeacului”, ı̂n acest mod�iind apreciată
„contribu ia important a acestora la� ă
promovarea crea ii lor literare ale�
persoanelor de cultur din comunit ileă ă�
istorice din sudul Basarabiei, Ucraina
pentru contribu ia adus la dezvoltarea� ă
limbii i a valorilor tradi ionale, cât iș � ș
pentru promovarea culturii române ti înș
spa iul istoric din regiunea Ismail,�
Ucraina” . I�n context , conducerea
Centrului a transmis asocia iei noastret�
„sentimente pline de respect i gratitudineș
pentru dona ia de reviste care a ajuns deja�
în comunit ile istorice de români dină�
regiunea Odessa, Ucraina…” men ionândt�
c „ă prin intermediul revistei urm rim cuă
interes activitatea Cenaclului literar Casa
Speran ei a As. C.A.R.P. Ana Aslan Br ila,� ă
de care ne leag o frumoas prietenieă ă ”. I�n
anul 2021, ı̂ntâlnirea online s-a reluat de
Ziua Mondial a Poeziei printr-o lansareă
de carte – „ ”, autor poetulStrig tul t ceriiă ă
Ion Bâcu, pre edintele cenaclului dins�
B u g e a c u l i s to r i c , a c u m te r i to r i u
ucrainean, prilejuind un dialog util, un
dialog care a unit su�letele fra ilor dint�
acest teritoriu, din Basarabia i Bucovinas�
de Nord cu cele ale noastre, tr itori laă
Dun re prin graiul dulce românescă
exprimat ı̂n poezie i cânt.s�

Cu prilejul Festivalului Interna ionalt�
de Poezie la Ismail – 2021, pentru
presta iile colegilor no tri,t� s� Asocia iei i s-t�
a acordat o diplom de excelenă t� ă -
„pentru contribu ia i activitatea� ș

remarcabil desf urat în bene�iciulă ăș ă

românilor din comunit ile istoriceă�

din sudul Basarabiei, Ucraina, pentru

p strarea i promovarea identit iiă ș ă�

na ionale i a valorilor culturale� ș

române tiș ”.
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Președintele As. C.A.R.P. „Ana Aslan”,
în dialog cu jurnaliștii

Mesajul pre]edintelui

După aproape doi ani de pandemie, care a creat ın̂tr-un chip
teribil una dintre cele mai urâte perioade ale istoriei noastre
moderne, răsare soarele s� i un ze�ir cald, de primăvară, ın̂noire
s� i sperant�ă bate s� i pe strada noastră.

I�ntr-un interviu acordat publicat�iei noastre, domnul doctor
Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului National
de Boli Infect�ioase Matei Bals� ne dă vestea cea bună si ne
asigură că pandemia se apropie de sfârs� it ın̂ această primăvară.
Dar că, vom ın̂văt�a să conviet�uim cu virusul s� i că ne vom
ın̂toarce la o viată normală sau pseudo-normală s� i, mai ales, să
�im atent�i la provocările pe care viitorul mai mult sau mai put�in
ın̂depărtat ni le pregătes�te. Cu sigurant�ă, oamenii vor uita prin
ceea ce au trecut, memoria colectivă se s�terge ın̂ timp, ın̂să
autorităt�ile s� i cei ın̂dreptăt�it�i ar �i bine să n-o facă.

Din păcate, această perioadă nefastă pentru toată lumea a
lăsat urme adânci ı̂n su�letele oamenilor, a semănat
neın̂credere, frică s� i deznădejde ın̂ ziua de mâine, mai ales
pentru persoanele vârstnice. De aceea, haidet�i să ne mobilizăm.

Doamnelor s� i domnilor pres�edint�i, membri ai Comitetului
Director al Federat�iei Nat�ionale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din
România, stimate si stimat�i pres�edint�i ai caselor de ajutor
reciproc ale pensionarilor a�iliate federat�iei noastre, haidet�i să
le redăm si să le ın̂tărim ın̂crederea seniorilor ın̂ noi, ın̂ ei ın̂s� is� i,
ın̂tr-un viitor mai bun si o bătrânet�e senină s� i demnă, pe care o
merită cu prisosint�ă.

Să ment�inem federat�ia noastră acolo unde i se cuvine să �ie, să
nu irosim anii de sacri�iciu, muncă s� i dăruire pus�i ın̂ slujba
semenilor nos�tri, ea devenind ceea ce este astăzi, cea mai
prestigioasă organizat�ie a seniorilor, recunoscută pe plan
nat�ional s� i internat�ional, membră ın̂ marea familie europeană a
seniorilor, Age Platforma Europe. Să �im familia OMENIA de
care vârstnicii au atâta nevoie.

Președintele Federa�iei Na�ionale „OMENIA”

a C.A.R.P.-urilor din România, Ing. Gheorghe CHIOARU

Dragi seniori,

Să ne bucurăm de primăvară Eveniment na�ional

RECENSĂMÂNTUL
POPULA�IEI

DIN ROMÂNIA
• Punct de recenzare la

As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila

Recensământul populat�iei este una dintre cele mai
vechi cercetări statistice organizat pentru
cunoas�terea dimensiunii s�i a unor caracteristici ale
populat�iei ce se a�lă ın̂tr-un anumit teritoriu. Dacă la
ı̂nceputuri, acestea erau organizate ocazional, ı̂n
funct�ie de nevoia de a dispune de anumite informat�ii
referitoare la populat�ia dintr-un anumit teritoriu, ın̂
epoca modernă, recensământul se organizează, ın̂
�iecare t�ară, de regulă, o dată la zece ani.

I�n perioada 14 martie – 17 iulie 2022, ın̂ România
se organizează culegerea datelor de la populat�ie
pentru caracteristici referitoare la populat�ia
rezidentă s� i la locuint�e. Caracteristicile pentru care
sunt culese informat�ii sunt prevăzute ın̂ legislat�ia
nat�ională (toate detaliile privind legislat�ia sunt
postate pe site-ul recensământului populat�iei s� i
locuint� e lor : Recensământul Populat� ie i s i
Locuint�elor – RPL 2021 (recensamantromania.ro).
Acestea sunt caracteristici ın̂registrate ın̂ toate t�ările
UE, care organizează recensământul, potrivit
programului comun, s�i caracteristici speci�ice.

Pentru buna desfăs�urare a recensământului din
runda 2021 s-au eliminat complet chestionarele pe
suport de hârtie din procesul de culegere a datelor de
la populat�ie. Informatizarea culegerii datelor
statistice de la populat�ie se va realiza t�inând seama
de gradul de ın̂zestrare a populat�iei cu tehnică de
calcul s�i de capacitatea de utilizare a acesteia. Din
acest motiv, colectarea datelor de la populat�ie s-a
prevăzut să se realizeze, atât ın̂ sistem online (ın̂
perioada 14 martie – 15 mai 2022), dar s�i prin
colectarea datelor pe tableta unui operator care să se
deplaseze la adresele locuint� e lor la care
ın̂registrarea datelor cu privire la locuint�ă s� i/sau
persoane nu a putut �i realizată online sau s-a realizat
doar part�ial (16 mai – 17 iulie 2022). Mai mult,
pentru stimularea colectării datelor ın̂ sistem online
la nivelul localităt�ilor s-au prevăzut puncte de
completare a datelor din chestionar, folosind
suportul tehnic s�i sprijinul din partea recenzorilor
special organizat�i pentru această etapă.

Un punct de completare a datelor din
chestionar este amplasat și în incinta As. C.A.R.P.
„Ana Aslan” Brăila, doritorii de asemenea tip de
recenzare putându-se prezenta aici în
zilele de lucru, între orele 7,30 - 14.
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Personalul clinicii medicale „Ana Aslan”,
prin reprezentantul Asociat�iei

„Respectabilii”, domnul Candin Pop (în
medalion), ın̂ perspectiva apropiată a dării

ın̂ funct�iune a clinicii, a organizat un
moment special, emot�ionant la propriu,

invitând ın̂ mijlocul său pe membrii
Consiliului director al As. C.A.R.P. „Ana

Aslan” Brăila, dar s� i salariat�i din cadrul
acesteia, care s-au perindat ın̂ spat�iul

destinat activităt�ii medicale recuperatorii
ce se va derula ın̂ bene�iciul zecilor de mii

de membri ai asociat�iei.

Totul este pregătit. Așteptăm cu nerăbdare
și cu multă încredere decizia autorită�ilor

locale pentru a da gir eforturilor comune,
depuse de-a lungul ultimilor ani,
incluzând pe cel �inanciar pentru

construirea imobilului care va găzdui clinica.

Clinica de recuperare medicală
„Ana Aslan” devine o realitate
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O imagine a bucuriei, un rezultat de excep�ie:

Membrii asocia�i vor beneficia de servicii medicale
de calitate mai ieftine cu 25%, iar unele, gratuite

O parte din personalul
medical al clinicii (ın̂ mijloc
dl. , licent�iatMarius DRAGU

ın̂ �iziokinetoterapie), a pozat
pentru albumul de amintiri



De o bună vreme ın̂coace, ın̂ Brăila
noastră, cea de toate zilele, statuia
poetului nepereche al românilor,
marele Mihai Eminescu, rămâne s�i ea
mută s�i gânditoare la uitarea care se
as�terne asupră-i, chiar s�i ın̂ ziua de 15
ianuarie, sărbătorită, zice-se, sub
semnul Culturii Nat�ionale.

Bună s� i plină de adevăr remarca
domnului colonel ı̂n rezervă Cezar
V i r g i l Po s te l n i c u , o p re z e n t� ă
perpetuă, am putea spune la ın̂tâlnirea
din Grădina Publică, atunci când a
p r e z e n t a t ı̂ n s e m n ă t a t e a
evenimentului: Constat că de la an la an,
doar noi, cei care constituim „nucleul
dur” al celor care ne-am învrednicit să
venim la statuie cu o �loare, ducem mai
departe importan�a acestei zile.

Iar din miezul acestui nucleu dur
nu puteau să lipsească, as� a cum o
arată s� i imaginea de fat� ă , mult� i
membri ai cenaclului ,Casa Speran�ei
precum s� i membri ai As. C.A.R.P. „Ana
Aslan” Brăila. Printre ei, venerabilul
profesor , profesoara s� iVictor Obreja
scriitoarea , judecătorulDoina Focșa
Valeriu Ioan Găgiulescu, scriitorii
Mihai C. Vintilă Virgil Andronescu, ,
Nelu Ivan Vergil Matei Tudori�a, ,
Tarni�ă.

Plină de interes a fost s� i intervent�ia
d o m n u l u i p r o f e s o r I o n e l
Craioveanu, membru al cenaclului
nostru, care a relatat un fapt mai put�in
cunoscut din viat�a lui Eminescu, mai
exact despre Bră i la , Societatea
secretă s� i marele poet.Carpa�ii

De Ziua Culturii Naţionale
La statuia poetului,
tot mai pu�ină lume

La Gala�i, în primitoarea sală de festivită�i a Bibliotecii Jude�ene
Vasile Alexandrescu-Urechia, de Ziua Culturii Na�ionale s-a desfășurat

un interesant medalion cultural, la care colec�ionarul de artă și colegul nostru
de cenaclu a prezentat un inedit panouNelu Ivan (în foto-stânga) (foto
dreapta) cu zeci de fotografii și documente din via�a marelui Eminescu.

El vede, aude și simte

Și dorul mai pleacă pe vale, pe deal,
Și cântul se-oprește s-audă un sursur
Și vorba șoptește s�ioasă pe-un val
Chemându-și aproape un su�let și-un �lutur,

Și toate îl strigă și to�i îl mai simt,
Băietul și teiul și lacul și luna,
Crâmpeie adună din graiul cel sfânt
Mihai să le spună că lumea-i doar una.

Iubit-a mult dorul în versuri cântat
Și verdele crud și-albastrul din �loare
Iubesc și eu slova din gându-i curat
Și teiul și dealul și dorul de mare!

Un gând pentru EI

Am fost
Să ascult pădurea
Să privesc lacul și nuferii
S ă c a u t ș o a p t a L U I ș i
privirea EI.
Era Mihai, era și Veronica
La margine de mare
EI sunt.

Haiku pentru EL

El, Demiurgul,
Prin�ul limbii române
Eminescu-i tot.
Tei și-un lac și EL
Cu vis și lună-n plete
E tot LUCEAFĂR. Versuri de Nicoleta ORGHIDAN

Pagină realizată de Vergil MATEI
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Compasiunea pentru ucrainenii greu ı̂ncercat�i de
ı̂ncrâncenarea cu care ı̂s� i dispută interesele „Marile
puteri” ı̂n acest colt� de lume numit Ucraina, este o
manifestare �irească pentru compatriot�ii nos�tri. Cu
multă sinceritate ne-am alăturat su�letes�te semenilor
nos� tri care, ı̂n fat�a terorii s� i-au părăsit căminele
pribegind cu sperant�a revenirii ı̂n locurile natale, s� i cu
atât mai mult compătimim pe cei care au pierdut pe
cineva drag, as�a cum am făcut-o s� i ı̂n cazul sârbilor
ucis� i de bombele care nu au ocolit grădinit�ele. S� i nu
erau bombe ruses� ti s� i desigur, nici americane.
Bombele nu au nat�ionalitate, poate doar aeronavele
din care sunt aruncate sau, mai nou, dronele ucigas�e,
că tot sunt la modă, ba chiar au ajuns să �ie apreciate –
„Vai, ce performante sunt!!”. Da, remarcat�i ironia
amară pentru că omenia a fost ı̂ntotdeauna o calitate
aleasă a românului , iar refugiat� i i ucraineni
ı̂ntâmpinat�i la granit�ele noastre o simt din plin. C'așa-i
românul, uită de ale sale sărind ı̂n ajutor celui mai
năpăstuit decât el.

Când scriu aceste rânduri tocmai a apărut un
breaking news „Rusia s� i Ucraina au redactat un acord
de pace” s� i poate, când acestea ies de sub lumina
tiparului, războiul să �i ı̂ncetat s� i noi să ne �i ı̂ntors la
ale noastre – cres� terea pret�urilor la alimente, la
carburant�i, la energie, in�lat�ie, gunoaie, devalorizarea
leului, speculă s� i nenumărate alte necazuri cu care se
confruntă românul de rând.

Dar să revenim la subiectul enunt�at. Auzitărăt�i
vorbindu-se ı̂n aceste vremuri de mare cumpănă, ı̂n
care s-a �luturat s� i pericolul armelor nucleare sau
măcar al unor centrale atomice bombardate ori cel al
armelor biologice, auzitărăt�i pomenindu-se de către
cineva ı̂n acest context de românii din comunităt�ile
istorice din sudul Basarabiei, regiune rebotezată
Bugeac, teritoriu care, ı̂ncă din secolul al XIV-lea, a
apart�inut T� ării Românes�ti, intrând apoi ı̂n stăpânirea
Principatului Moldovei? Sau de românii din Basarabia
s� i Bucovina de Nord s� i t�inutul Hert�a, teritorii reintrate
s� i ele ı̂n component�a României Mari la 27.03.1918,
anexate de URSS la 28.06.1940 ı̂n urma pactului
Ribbentrop-Molotov din 1939 s� i reintegrate ı̂n RSS
Ucraina conform organizării teritoriale făcute de
Stalin? Nu, nici o vorbulit�ă despre românii din
Ucraina, părând a �i un subiect tabu. Singura explicat�ie
nu am găsit-o decât ı̂n prim-planul oferit de falsele
văicăreli ale oportunis�tilor, ale strategilor de ocazie,
unii chiar interesat� i sau chiar instruit� i �iind,

ı̂ncălcându-s� i principiile, dacă le-au avut
vreodată, induc o atitudine de convenient�ă celor

mai ignorant�i sau chiar o impun direct sau indirect
celor mai put�in verticali, fat�ă de care folosesc o armă la
ı̂ndemână, etichetarea, blamarea zgomotoasă,
intimidantă a „trădătorilor de t�ară” ı̂n raport cu
interesele comunitare ori sigurant�a globală s� i a
oricărei persoane care face vreo referire la
promovarea identităt�ii nat�ionale. S� i totus� i unde au
dispărut cei care s� i-au făcut o profesie din iubirea de
t�ară ori de neam?!

Parcurgând ı̂n continuare câteva fragmente din
articolele pe această temă publicate doar ı̂n ultimii ani
ı̂n revista „Casa Sperant�ei”, când războiul s� i imaginile
abominabile, atrocităt�ile din Ucraina nu puteau �i
măcar imaginate, cititorul va ı̂nt�elege că nu a�is�ez o
pozit�ie de conjunctură atunci când condamn cu toată
hotărârea s� i convingerea atacarea Ucrainei s� i ororile
războiului, dar nu pot s� i nu trebuie să ne disociem ı̂n
mod oportunist de frat�ii nos�tri, trăitori pe tărâmurile
românes�ti extinse ı̂n hotarele lor istorice.

Brăileni în vizită la Ismail

Revista „Casa Speran�ei” nr.27/mar�e 2020

Cu ocazia Zilei Măr�ișorului și a Zilei Interna�ionale a
Scriitorului, Centrul de Informare al României din Ismail, în
colaborare cu Cenaclul: Liceul de Arte „Haricleea Darclee� Brăila,
literar „Casa Speran�ei� al As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila,
Cenaclul literar „Ecoul Bugeacului� din Ismail, Ucraina, Școala
Medie de Cultură Generală din Borisovca, raionul Tatabunar și
Școala Medie de Cultură Generală din Camâșovca, raionul Ismail a
organizat o întâlnire sub genericul „Un măr�ișor și un Abecedar,
pentru copiii români din Ucraina”…

Alături de delega�ia română, evenimentul a fost onorat și s-a
bucurat de prezen�a unor personalită�i marcante, men�ionând ca
participan�i pe –Tiberiu Șarpe Consulul General al României la
Odessa Consilier diplomatic la Ambasada României, –Radu Filip
la Kiev, – de asemenea, reprezentant alDan Ștefan Călin
Ambasadei Române în Ucraina…

Sub genericul „Un Măr�ișor pentru Ion Creangă”, la școala din
Borisovca s-a desfășurat un moment artistic organizat de prof. de
limba română la clasele primare , (membru al CenacluluiIna Rizac
Literar „Ecoul Bugeacului� din Ismail) și membru al Asocia�iei
Centrul de Informare Românesc (CIRo).

Elevii școlii au cântat, printre altele, și despre frumoasa lor limbă
maternă – limba română, pe care, din păcate, autorită�ile ucrainene
nu vor să o recunoască, școala fiind considerată, alături de celelalte
din zonă, școală cu predare în limba „moldovenească”.

Membrii delega�iei brăilene, reprezentând Cenaclul „Casa
Speran�ei� al C.A.R.P. - Brăila au oferit copiilor în dar Steagul
României, căr�i de povești în limba română, abecedare, măr�ișoare
și un recital de muzică și poezie, din care nu a lipsit melodia Răsai, a
Doinei și Aldea Teodorovici. Copiii au cântat și au dansat pe ritmuri
românești. Atmosfera a fost emo�ionantă, caldă, deschisă și plină de
entuziasm…

Virginia Cocoș, director ȘMCG din Camâșovca a deschis
programul artistic sub genericul „O carte de povești și un abecedar,
pentru copiii români din Ucraina”, urmată de cuvântul domnului
Tiberiu Șarpe, Consulul General al României la Odessa.

Îndruma�i de cadrele didactice, copiii au cântat și au recitat poezii
în limba română, limbă pe care o recunosc ca fiind limba

Jurist, Aurel HÂRJOGHE
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Revista „Casa Speran�ei” nr.34/decembrie 2021

Manifestări spirituale
de Ziua Na�ională a României

Întâlniri de suflet în plină pandemie

Dialog Brăila - Ismail

Revista „Casa Speran�ei” nr.30/decembrie 2020

Revista „Casa Speran�ei” nr.28/iulie 2020

I�ntr-o alăturare de steaguri, ca expresie a cetăt�eniei, dar s� i a
nat�ionalităt�ii sale, doamna , administrator alNatalia Ursu

Centrului de informare Românesc din Ismail, prezintă revista
„Casa Sperant�ei”

…Greva�i de criza sanitară, Cenaclul „Casa Speran�ei” a
continuat colaborarea cu românii de peste grani�ă, printr-un dialog
online cu reprezentan�i ai românilor din Republica Moldova și
Ucraina. A fost o întâlnire de suflet în care cei prezen�i și-au
exprimat atașamentul fa�ă de identitatea culturală, etnică și
religioasă română pentru men�inerea filonului lingvistic și cultural
românesc în afara grani�elor României, de asemenea amplu
oglindit în paginile revistei și prin publicarea unor crea�ii literare
ale membrilor cenaclului ”Ecoul Bugeacului” din Ismail.

La sfârșit de an, ne facem o datorie de credin�ă, dovadă sinceră de
respect și pre�uire fa�ă de fra�ii noștri întru limba română de
pretutindeni să le adresăm calde urări de sănătate, prosperitate și
bucurie alături de cei dragi întorcându-le urările de „La mul�i ani!”
transmise de doamna , administrator CIR Ismail, cuNatalia Ursu

ocazia sărbătoririi Zilei de 1 Decembrie, Ziua Na�ională a
României, Ziua Unirii tuturor Românilor, cu speran�a că
„ ”.Dumnezeu ne va �ine în credin�ă și iubire de neam. Uni�i

Ultima duminică a lunii mai 2020 ne-a oferit prilejul de a sărbători
Ziua Românilor de Pretutindeni, o zi dedicată celor afla�i dincolo
de hotare, dar rămași aproape de �ara natală, în gând și suflet. Fiecare
român, acolo unde se află, este un ambasador al tradi�iilor, culturii și
obiceiurilor noastre, al creativită�ii și spiritului românesc.

În acest context, și în Brăila noastră milenară – orașul cu salcâmi
al lui Sebastian, al Chiralinei, al lui Terente și Codin ai lui Panait
Istrati, al frumoșilor nebuni ai lui Fănuș Neagu, al Haricleei Darclée
și a lui Perpessicius, orașul despre care marele Nicolae Iorga afirma
că urbea de la Dunăre „nu este fiica, ci mama României”, în pofida
distan�ei fizice ce ne desparte și a regulilor pe care trebuie să le
respectăm pentru protejarea fiecăruia dintre noi și a celor apropia�i,
Asocia�ia C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila a organizat în cinstea Zilei
Românilor de Pretutindeni o întâlnire online cu reprezentan�i ai
românilor din Republica Moldova și Ucraina.

În cuvântul de deschidere, domnul economist Ilie Dudulea,
președintele As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila a �inut să precizeze
faptul că, în numele celor peste 45.000 membri, asocia�ia își asumă
în mod liber identitatea culturală, etnică și religioasă română pentru
men�inerea filonului lingvistic și cultural românesc din afara
grani�elor României.

De asemenea a reliefat faptul că Cenaclul Literar „Casa
Speran�ei”, are menirea, dincolo de redarea în paginile revistei cu
același nume a poten�ialului creativ-cultural, poezie, proză, arte
plastice etc, și de a promova și afirma identitatea culturală
românească și peste grani�ele �ării.

În preajma Zilei Na�ionale a României, Centrul de
Informare al României la Ismail, semnalează cu
deosebită bucurie apari�ia unui nou volum de versuri în
limba română, intitulat: „Spa�iul liric. Antologie de
poezie românească contemporană din sudul
Basarabiei”, edi�ie îngrijită de ,Natalia Ursu Violeta
Craiu Mihaela Dincăși . Merită men�ionat faptul că
acest volum de poezie românească, apărut la Ismail, în
preajma Zilei Na�ionale a României, este și va rămâne o
contribuie importantă pentru conservarea patrimoniului
cultural românesc, pentru sus�inerea și
promovarea crea�iei culturale sud-basarabene în
circuitul na�ional și interna�ional de valori…

moldovenească. O scenetă desprinsă din poveștile scriitorului Ion
Creangă a transmis hohote de râs și voie bună. Delega�ia română de
brăileni a donat căr�i de povești pentru copii și abecedare.
Manifestarea culturală a continuat cu o horă a prieteniei…

La sediul Centrului de Informare al României din cadrul
Universită�ii de Stat de limbi umaniste din Ismail, a avut loc, sub

genericul „Să ne cunoaștem
poe�ii”, și ,,Poezie fără frontiere'' o
a c � i u n e f e s t i v ă î n c h i n a t ă
scriitorilor basarabeni.

În cuvântarea sa, președintele
Cenaclului „Ecoul Bugeacului�,
poetul , aIon Bâcu (foto stânga)
mul�umit pentru dona�ia primită,
men�ionând că „legătura strânsă
dintre cenaclurile noastre poate
dezvol ta pr ie ten i i l i t e ra re ,
culturale și fră�ești”.
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La întretăierea străzii Gala�i
cu strada Mărășești, pe unul
dintre col�uri, se află o casă de
epocă, renovată, cu etaj și
cupolă, o mică bijuterie
arhitectonică în �esătura urbană
a vechii Brăile. Una dintre străzi
e acoperită cu pavaj, ca altădată,
iar în apropiere se înal�ă arbori
bătrâni și rămuroși. E Casa
Faltis, după numele celui care a
construit-o și a stăpânit-o mul�i
ani, farmacistul Ion Faltis.

Pe actualul proprietar,
farmacistul ,Ion Bobaru (foto)
îl cunosc de peste patru decenii,
de pe vremea când a fost repartizat aici de Oficiul
Farmaceutic Gala�i. Întâmplător, pășisem pragul
farmaciei, mi-aduc bine aminte într-un miez de
toamnă, mi-am aruncat privirea în farmacie,
rămânând surprins de cele văzute: pe o masă
zăceau snopișori de gherghine sângerii, săcule�i
din pânză plini cu lemn dulce, sunătoare,
gălbenele, tătăneasă, coada șoricelului, mușe�el,
mai toate neamurile de „bălării” din flora
spontană. Într-un raft plin de căr�i, o farmacopee,
o carte de căpătâi a farmacistului. Ne-am
împrietenit repede.A�inut să-mi spună că de fel e
de prin Teleormanul lui Zaharia Stancu, că a
absolvit un liceu agricol și că și-a luat licen�a în
farmacie după ce a urmat cursurile facultă�ii de
profil de la Timișoara. În timp ce-mi povestea,
lucra de zor.

- Ce faci , l-am întrebat , prepari și
medicamente, eu știam că în farmacie intri, ceri
un medicament și �i-l dă de pe un raft.

- S-o crezi tu, mi-a răspuns pu�in iritat,
farmacistul, dacă e să luăm la analizat etimologia
acestui cuvânt, trebuie să fie, în primul rând un
preparator de medicamente. Eu am avut marea
șansă să fiu repartizat în acest locaș de sănătate
unde am întâlnit un tezaur: este vorba de
moștenirea pe care fostul patron al acestei
farmacii, Ion Faltis a lăsat-o urmașilor farmaciști
– un veritabil muzeu al știin�ei farmaceutice.

Într-adevăr, așa cum îmifarmacia lui Bobi�ă
place mie să-i zic, nu e un muzeu oarecare, e
chiar un muzeu viu, cum nu găsești în alte orașe.
Aici, vizitatorul are ocazia să vadă, pe viu, cum
se prepară medicamentele, chiar pe masa
folosită cândva de Faltis. Pe un raft, cum
spuneam, frumos rânduite, erau etalate zeci de
căr�i, tratate de farmaceutice, unele învechite. Și
dacă tot am intrat în farmacia lui, m-a rugat să
iau loc și să-mi arate cum prepară el
medicamentul de pe re�eta ce mi-o recomandase
medicul. Timp în care îmi depănă cum a început
să întreprindă cercetări pentru a scoate la lumină
informa�ii despre familia Faltis, dar și despre
imobilul de�inut în trecut. Deși are o sonoritate
grecească și ai fi gata să pariezi că Faltis e un
nume neaoș brăilean, Ion Faltis a fost un
ardelean ce a absolvit liceul la Brașov și care,
după terminarea studiilor farmaceutice s-a
stabilit la Brăila.Avea în bagaje și un decret regal
în baza căruia și-a deschis o farmacie, a șasea,

din Brăila de atunci, botezată Carol
Davilla, situată între Calea Victoriei,

Farmacistul Ion BOBARU
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Valentina BALABAN

Din roșu �ir am împletit
Cu puritate-n in�init,
Pe-un șnur de via�ă din răstimp
Atârn speran�a de argint.
Coșar, trifoi și-un ghiocel,
Să poarte dragostea în el,
Să ticăie pe pieptul tău
Simbol de via�ă în ecou.
Să-mi �ie anii roditori,
O să-l agă� în pom cu �lori,
Ca de Florii să-l dăruiesc
Naturii ce-o sărbătoresc.
Și-�i mul�umesc, drag măr�ișor,
Și anul să-l petrec cu spor,
Să-mi �ie via�a luminată
Din șnurul împletit în soartă.

Șnur de via�ă

Nicu Fătu - NIȘCOVEANU

Chemare -
Îndemn

Da�i pinteni, Min�ilor Române!

Ieși�i din drumul înfundat!

Lupta�i, căci nu ne mai rămâne

Nici șpirlă de un cărbune

Din tot ce Dumnezeu ne-a dat!

Ieși�i din letargia voastră

Nicicând n-am fost așa de
slabi!

Nu vă mai cuibări�i în glastră

Și nu mai plânge�i la fereastră-

Nu mai ucide�i El-Zorabi!

Căci azi, în aste vremuri crude

Ce peste noi și-au scos mânia,

Ororile din România

Nu se opresc în scuturi ude,

De sânge cald și grele trude!

Ieși�i, căci spada biruin�ii

Nu se mai toarnă din o�el!

Azi cea mai grea e spada Min�ii

Călită-n �lăcările Frun�ii

Și ascu�ită de un �el!

Personalită�i brăilene

Bulevardul Cuza și până la
Calea Gala�i. La această adresă
va func�iona farmacia până în
1915, când Ion Faltis va
cumpăra un alt imobil. E chiar
clădirea care a supravie�uit
până în zilele noastre, la
intersec�ia străzii Mărășești cu
Calea Gala�i.

Cum spuneam, prietenul meu
farmacist, aidoma unui bucătar
iscusit, amesteca de zor într-un
mojar o pastă numai de el știută.
Apoi cu o spatulă, lua câte o
fărâmă din și oaluatul misterios
comprima cu o mașină de făcut

pilule, , pe care scriaantică și de demult
ERWEKA, made în SUA.

Mi-am luat atunci la revedere de la Bobi�ă care
mi-a înmânat pungu�a cu pilule, plecând însă de
acolo, după ce i-am cerut consim�ământul, să
public cele văzute în ziarul la care lucram. A fost
de acord, și pot spune că sunt primul gazetar care
a scris și publicat despre o „farmacie și despre un
farmacist, Ion Bobaru, mai altfel” .

Anii au trecut, prietenia noastră s-a consolidat,
timp în care, după evenimentele din 1989 Ion
Bobaru a cumpărat farmacia de la Oficiul
Farmaceutic Gala�i, investind și sume mari de
bani necesare refacerii imobilului. Doi ani au
durat lucrările de restaurare. Toate cheltuielile au
fost suportate de familia mea. Cu banii aceia am
fi reușit să înfiin�ăm un lan� de farmacii în �ară,
cum vede�i atâtea, dar din respect pentru Casa
Faltis am �inut să restaurăm imobilul și să-l
salvăm de la dispari�ie.

A fost restaurată toată clădirea, de la subsol
până la acoperiș. De asemenea, au fost refăcute
mascaroanele, acele figuri leonine situate în
partea superioară a pere�ilor exteriori, func�ia
acestora fiind, în trecut, una magică. Locatarii
erau convinși că figurile acelea apără casa de
duhur i le re le . În cazul Casei Fal t i s ,
mascaroanele, capetele acelea de lei privind
fioros în jos, spre trotuar, și-au îndeplinit func�ia
atribuită odinioară de credin�a oamenilor. Casa
are aproape 120 de ani și arată ca nouă. De fapt,
lucrările de restaurare au reînnoit-o, e ca și cum
ar fi fost construită din nou. Așa o vede călătorul
care trece prin Brăila veche, în drum spre malul
Dunării.

Din recunoștin�ă pentru familia Faltis, noul
proprietar, farmacistul Ion Bobaru, și-a denumit
farmacia , astfel încât numele ardeleanuluiFaltis
să rezoneze și astăzi în auzul brăilenilor. Când
dau fuga după un medicament, ei spun întocmai
ca străbunicii lor: . Eu, dinMă duc la Faltis
prietenie, zic .merg la Bobi�ă

Farmacistul de astăzi, Ion Bobaru, a găsit
leacul pentru a salva o clădire de patrimoniu:
respectul pentru vechea proprietate și pentru
activitatea farmaceutică a celor doi Faltis. În
vitrina farmaciei, e pus la loc de cinste portretul
lui Ion Faltis. Succesorul său actual, Ion Bobaru,
le oferă brăilenilor medicamentele cerute și, în
plus, un leac mai greu de găsit, cel împotriva
uitării trecutului glorios al orașului de la Dunăre.

A consemnat, Vergil MATEI



Întotdeauna, amintirile plăcute
creează o anumită stare sufletească
de bine, pe care o numim nostalgie.
Este exact ceea ce am sim�it,
amint indu-mi două ast fe l de
evenimente petrecute în urmă cu
aproape jumătate de secol, pe
vremea când eram redactor la sec�ia
economică a cotidianului brăilean
Înainte. De ce două? Pentru că
ambele s-au petrecut succesiv în
zilele de 21 și 22 septembrie ale
anului 1973.

Primul dintre acestea a avut loc la
Termocentrala de la Chiscani, pe
care o numisem, metaforic, Cetatea
Luminii, încă dinainte cu doi ani,
când, pe pajiștea din preajma
localită�ii, un excavator a început să
muște pământul reavăn al izlazului
de lângă sat, sub privirile curioase
ale unui cioban ce păștea mioarele,
aflat în expectativă, cu bărbia pusă
pe ambele mâini făcute căuș, �inând
capătul unui ciomag gros, lung de
peste un metru și jumătate.

De atunci, am scris mereu despre
evolu�ia lucrărilor și despre oamenii
ce le executau care, pe parcurs, au
fost tot mai numeroși, având diferite
profesii. Așa că, până la data
evenimentului din acel septembrie
1973, am făcut reportaje despre
ridicarea construc�iei propriu-zise a
t e r m o c e n t r a l e i , c e a v e a s ă
adăpostească echipamentele
energetice; am scris despre oamenii
ce au făcut canalul de aduc�iune a
apei de alimentare din Dunăre, până
aproape de termocentrală. De fapt,
canalul era un bra� de fluviu având la
capăt o impozantă construc�ie
hidrotehnică, un cheson cu funda�ia
aflată la 30 metri adâncime, unde s-
au amplasat puternice pompe de
a p ă c u c a r e u r m a u s ă s e
condenseze vaporii care puneau în
mișcare palele turbinei. La vremea
respectivă, specialiștii mi-au spus că
e necesar ca vaporii să fie astfel
lichefia�i, în niște schimbătoare de
căldură, pentru că acel abur viu, cu o

Evenimente din alt timp
presiune de sute de bari, este foarte
puternic, un astfel de jet putând
perfora chiar o foaie din tablă de o�el,
cu grosimea de un milimetru.

Erau multe de consemnat în scris,
așa că la două-trei zile veneam
mereu să aflu ce s-a mai întâmplat
pe acel mare șantier al Brăilei, iar
contactul permanent cu acei
m e s e r i a ș i d e s ă v â r ș i � i î m i
îmbogă�eau bagajul de cunoștin�e.
Așa am aflat că apa caldă, ieșită din
procesul de condensare a aburului
ce ac�iona palele turbinei, urma să
fie redată fluviului pe un alt canal
numit de evacuare, mai mic, dar
dalat – pentru a putea rezista
șuvoiului ce curgea rapid către
fluviu. Cele două lucrări hidrotehnice
au rămas să dăinuie în timp, însă
acum fostul canal de aduc�iune este
doar un loc de organizare a unor
concursuri de pescuit sportiv.

În acea perioadă, de dinainte de 21
septembrie 1973, au prins contururi,
sub ochii mei, multe alte lucrări la fel
de importante. Este vorba de primul
coș de fum ridicat la 200 metri
înăl�ime, despre care îmi amintesc
că a fost construit de meseriași de
marcă, afla�i sub conducerea unui
maistru priceput, Iosif Stadler. Erau
oameni ce au clădit hornuri la fel de
înalte, sau chiar mai impozante, la
termocentralele de la Turceni,
Rovinari, Ișalni�a, ori din alte locuri
din �ară. Într-o zi, acel meșter m-a
invitat pe o platformă-lift de numai
doi metri pătra�i cu care am urcat
până în vârful coșului de fum,
o f e r i n d u - m i
posibilitatea de a
scruta orizontul hăt-
departe, chiar până
l a b l o c u r i l e d e
locuin�e din cartierul
�iglina de la Gala�i,
dar și peste Dunăre,
unde vedeam clar
casele cuibărite la
poalele dealurilor
M ă c i n u l u i . Î m i
amintesc și acum
discu�ia purtată... la

înăl�ime cu acel specialist:
-Am terminat ce aveam de făcut pe

dinafară, dar acest coș nu știe încă
să scoată fum...

- Cum așa?
- Adevăratul coș de fum este în

interiorul lui.
Și maistrul Stadler mi-a spus să

privesc înăuntrul lui, acolo unde
oamenii săi lucrau la al doilea coș de
fum, concentric, de doar 8-9 metri în
diametru.

- Acesta, mi l-a arătat el, este
cuplat jos la ventilatoare de aer și de
gaze destinate unei arderi cât mai
optime a combustibilului.

În altă zi, inginerul Tăbăcaru, șeful
șantierului , mi-aEnergoconstruc�ia
r e l a t a t c u m s e l u c r e a z ă l a
gospodăria de combustibil, unde
b e t o n i ș t i i t u r n a u f u n d a � i i l e
rezervoarelor, iar în apropiere,
muncitorii ceferiști montau șinele de
cale ferată ce constituiau panglica
feroviară pe care urmau să afluiască
garniturile de vagoane-cisternă,
marșrute în termeni tehnici, de la
gara Lacu Sărat, ce treceau pe sub
podul rutier al șoselei către Viziru, în
apropierea satuluiAlbina.

Aceste lucrări și încă multe altele
s-au definitivat în timp, până la data
de 21 septembrie 1973, când urma
ca primul turbogenerator cu puterea
de 210 Mw să intre în func�iune,
adică să pulseze energie electrică în
S . E . N . ( S i s t e m u l E n e r g e t i c
Na�ional). Cum acesta era un
moment important, iar eu, ca
redactor, am scris mereu despre
mersul lucrărilor la ,Cetatea Luminii
am fost desemnat să mă deplasez
a c o l o p e n t r u a c o n s e m n a
evenimentul.

Așa cum se proceda în ale
gazetăriei la acea vreme, am
întocmit, în avans de punerea în
func�iune, un reportaj cu tot ce știam,
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(Fragment din volumul în lucru „Nostalgii”)

Brãila de altãdatã

Ghinea MITREA

(Continuare în pag. 14-15)



Evenimente din alt timp
pe care l-am înaintat la secretariatul
de redac�ie în vederea includerii lui
în numărul de ziar de a doua zi,
urmând ca, după producerea
evenimentului să anun� telefonic
echipa de serviciu aflată în
t ipografie. Această procedură
gazetărească, de a scrie în avans
articolul, se datora faptului că
procesul tehnologic de tipărire,
rudimentar, cu litere de plumb
culese la linotip, ar fi întârziat cu mult
apari�ia ziarului.

Î n a c e a z i a m a j u n s l a
Termocentrală după orele prânzului,
unde am aflat că abia spre orele 10
din noapte vor fi finalizate toate
pregătirile de punere în func�iune,
lucru ce mi-a fost comunicat de către
cea mai autorizată persoană pe care
am întâlnit-o acolo, Ionel Băcanu,
organizatorul stabil it de către
comitetul central al partidului.Așa se
obișnuia în acel timp, ca obiectivele
de investi�ii importante să fie atent
supravegheate pentru a putea fi
rezolvate operativ toate problemele
ce ar fi putut periclita termenele de
punere în func�iune. Îl cunoșteam pe
acest om încă înainte de a se afla în
această postură: lucrase ca redactor
la ziarul , publica�ie ceCeluloza
a p ă r e a s ă p t ă m â n a l p e n t r u
informarea miilor de salaria�i de la
cele două combinate chimice din
apropierea Termocentralei.

Așa cum îi spuneam atunci –
tovarășul Băcanu, m-a pus în temă

(Urmare din pagina 13) cu tot ce trebuia să știu pentru a fi
bine documentat. El mi-a înlesnit și
intrarea în camera de comandă a
grupului termoenergetic nr.1 de 210
Mw, unde oameni specializa�i se
aflau în fa�a tablourilor cu zeci de
butoane, cu ochii a�inti�i pe multiple
indicatoare, în baza cărora ac�ionau
de la distan�ă diverse echipamente
energetice. În apropiere, la grupurile
energetice cu nr 2 și 3, aflate și
acestea în diferite faze de execu�ie,
al�i specialiști își vedeau riguros de
treburile zilnice.

În acea noapte de 21 septembrie
1973, toată lumea prezentă aștepta
încordată momentul cuplării grupului
la Sistemul Energetic Na�ional la ora
stabilită ini�ial. Numai că, de la
D.E.N. (Dispeceratul Energetic
Na�ional), din diverse motive,
decizia întârzia, deși trecuse de
miezul nop�ii. Faptul acesta ar fi
influen�at negativ și tipărirea ziarului,
a cărui apari�ie era condi�ionată,
cum spuneam, de producerea
acestui eveniment. De la tipografie,
cu care �ineam legătura telefonic,
am fost aten�ionat că dacă până la
ora două și jumătate din noapte nu
se întâmpla nimic, se va proceda la
înlocuirea materialului meu, cu un
altul deja pregătit din vreme, întrucât
ora 3 era limita până la care se putea
aștepta, după ce se pornea rotativa.
Era știut că la ora 5 diminea�a, toate
ziarele erau preluate de Direc�ia de
Difuzare a Presei, iar începând cu
ora 6,30 se aflau spre vânzare la

chioșcurile din municipiu. Mare parte
d i n a c e s t e a l u a u d r u m u r i l e
Făureiului, cu trenul, dar și cu
microbuze ce ajungeau în toate
localită�ile jude�ului.

Eram, deci, sub presiunea timpului
care se scurgea implacabil. Au mai
trecut două ore de așteptare, când,
în sfârșit!, prin telefonul de la DEN s-
a dat slobozenie pentru ora 2 și un
sfert. Atunci a avut loc doar o
apăsare pe buton, iar undeva, la
Sta�ia Electrică de Transformatoare
de la Lacu Sărat un întrerupător de
110 Kv a primit comanda de
închidere, realizând astfel, cuplarea
grupului nr.1 de 210 Mw cu Sistemul
Energetic Na�ional. Din acel moment
a l pr imulu i „para le l ” , cuvânt
î n r ă d ă c i n a t î n l i m b a j u l
energeticienilor, Termocentrala de la
Ch i scan i a apă ru t pe ha r ta
economică a �ări i ca obiectiv
industrial, iar după punerea în
func�iune a celorlalte două grupuri
termoenergetice de câte 210 Mw
fiecare, de provenien�ă rusească,
precum și a celui de 330 Mw
(românesc!), avea să devină o stea
de primă mărime în constela�ia
energetică a României, cu o putere
instalată de 960 Mw, ce putea
asigura aproape a zecea parte din
consumul na�ional de energie
electrică al deceniului al optulea din
secolul trecut.

În noaptea istorică a primului
paralel am comunicat la tipografie
evenimentul, după care am ajuns
acasă adus de mașina tovarășului
Băcanu, pe care acesta o avea la
dispozi�ie.

După câteva ore de somn, m-am
dus la redac�ie. La secretariat, pe
panoul de afișaj se afla, prins în
pioneze, ziarul din acea zi, iar pe
articolul cu termocentrala trona, cu
scris mare, cam de 10-12 centimetri,
cifra 10. Așa se obișnuia în acea
vreme, ca în fiecare zi să se
evalueze astfel cel mai bun articol.
Am primit felicitări, iar colegii mei de
la sec� ia economică, Nicolae
Cărăușu și Adam Grecu mi-au spus
că-s bun de cinste.

Am plecat tustrei la una din cele
mai căutate cafenele din oraș, cea
situată pe strada Republicii, col� cu
strada Petru Maior. Gestionarul de
acolo, de origine ucraineană, pe
nume le său Cazacenco , ne
cunoștea fiindcă eram clien�i fideli ai
acelui local. Ne-a încropit o fiertură14



din boabe de cafea pe care le-a
râșnit în fa�a noastră. Nu... nechezol,
cum era cunoscută cafeaua făcută
din năut, ovăz sau alt surogat. Era
mai scumpă, dar plăcută la gust, așa
că am savurat-o cu plăcere, după
care am revenit la redac�ie. Fiecare
aveam câte ceva de făcut: Adam
trebuia să scrie un lung articol pentru
ziarul următor, eu urma să mă
documentez pentru o analiză
economică la , iar Nicolae, dePlafar
fapt Nae, cum îi ziceam to�i, trebuia
să meargă la Șantierul Naval unde,
la ora 12 urma să fie lansată la apă o
navă.

Secretarul de redac�ie, Cicerone
Climatiano, i-a spus să întocmească
o știre lărgită despre acel eveniment,
iar fotoreporterului Constantin Darie,
să „tragă” doar un cadru.

După numai o oră am fost chemat
la redactorul-șef, care m-a întrebat
la ce lucrez,și i-am răspuns.

- Lași totul și, vira, la Șantierul
naval!

- Păi, acolo este Nae Cărăușu...
- Te duci și tu. Mai mul�i ochi văd

mai multe. La eveniment participă
prim-secretarul Dumitru Bălan,
primarul din Brăila și primarul
orașului Codlea, de fapt o femeie.
Trebuie să publicăm mai mult decât
o știre, chiar o pagină de ziar, cu text
extins și fotografii. O să scrii
împreună cu Cărăușu un material cu
toate dezvoltările de acolo din ultimii
ani... Ne-am în�eles?

- Dar va trebui să reiau ceea ce am
mai scris...

- Foarte bine! Așa să faci! Este
cazul! Detalia�i totul și băga�i bine de
seamă ce se întâmplă. Îi spui și lui
Darie c-am zis să facă mai multe
poze. O să te ducă Vasile cu mașina
redac�iei, ca să ajungi mai repede.
Pleci imediat, evenimentul este deja
în desfășurare.

Când am ajuns acolo, pe cala de
lansare a navelor se afla un ditamai
cargoul, iar în jur, meseriași ocupa�i
cu diverse treburi, dar și al� i
muncitori veni�i doar să asiste la
această opera�iune în premieră la
Brăila. De fapt lansarea comporta
două premiere. Prima era legată de
tonajul vasului (4500 tdw), cel mai
mare construit până atunci la Brăila,
iar a doua, prilejuită de inaugurarea
calei de lansare cu șine pe care (Continuare în pag. 16)

urma să fie dat la apă cargoul
amintit.

Opera�iunile pregătitoare lansării
aproape se încheiau, după cum am
putut constata. Un destoinic inginer,
care am aflat că se numește Ion
Ghionu, cu un aparat de comunica�ii
în mână dădea indica�ii pentru ca
toate cărucioarele hidraulice aflate
pe șinele calei, sub navă, să preia
greutatea cargoulu i . Această
procedură tehno log ică , cum
spuneam - o premieră, aproape că
se înche iase, când au sos i t
oficialită�ile. Împreună cu colegul
Nicolae Cărăușu am notat totul, el
îndreptându-se către noii-sosi�i
pentru a auzi ce se discută. Eu m-am
apropiat de inginerul Ghionu care
aștepta semnalul de la directorul
șantierului pentru începerea lansării.
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Tudori�a TARNI�Ã

Evenimente din alt timp
(Urmare din pagina 15)

Profitând de pauză și de faptul că
noii veni�i discutau între ei în
preajma unei platforme din lemn
înaltă de vreo cinci metri, aflată la
prora cargoului, i-am solicitat
inginerului amănunte cu această
lansare.Așa am aflat că nava situată
pe cărucioare va fi dată la apă, până
va începe să intre în flotabilitate
(adică să plutească), apoi, de acolo
va fi trasă de către un remorcher și
dusă la bazinul de armare, unde va fi
c o m p l e t a t ă c u c e l e l a l t e
subansamble și componente care-i
vor întregi capabilită�ile de naviga�ie
pe mările și oceanele planetei.

- Aceasta este tehnologia care se
aplică pe toate șantierele navale din
l u m e , a � i n u t s ă p r e c i z e z e
specialistul.

- De ce așa?
Văzând că sunt profan, mi-a spus

că dacă nava ar fi înzestrată pe
uscat cu tot ceea ce este necesar, ar
deveni prea grea. Apoi, înainte de
toate, se realizează etanșarea și
multe alte probe de încercare,
potrivit registrului naval.

- Așa merg treburile. Ce crezi,
tovarășe redactor, că lansarea
înseamnă și plecarea navei din
șantier? Ehei, mai sunt multe de
făcut...

M-am uitat apoi mai atent la
c a r g o u ș i a m v ă z u t c ă
suprastructura de la punte nici nu
fusese vopsită. Apoi, lipseau multe,
chiar și geamurile de la cabina de
comandă. Doar pe proră era scris cu
litere mari: CODLEA.

Atunci, pe o scară cu balustradă,
f e m e i a - p r i m a r d e l a o r a ș u l
brașovean cu numele navei, urca pe
platforma aia înaltă de 5 metri.
Ajunsă sus, ea a luat sticla de

șampanie prinsă de gât și sus�inută
de o sfoară sub�ire ce cobora de sus
de pe punte, după care s-a auzit cu
claritate cum spune: Te botez cu
numele de Codlea! Să ai o via�ă
lungă pe mările și oceanele lumii,
purtând stindardul românesc! După
acestea zise a trimis cu putere sticla
către navă, dar aceasta nu s-a
spart! A mai aruncat-o o dată și de
data aceasta s-a făcut cioburi,
împrăștiind spuma șampaniei pe
metalul prorei, în aplauzele și
r â s e t e l e c e l o r p r e z e n � i .
Remorcherul ce urma să tracteze
cargoul și alte nave aflate în
apropiere au salutat cu sunete de
sirene prelungi, botezul acestui vas
uriaș ce va intra în marea flotă a �ării.

...Din păcate, după mul�i ani, se
ș t i e c e s - a î n t â m p l a t c u
numeroasele nave ale patriei. Au
devenit doar o tristă amintire, așa
că, în memorie mi-a rămas doar
plăcutul moment al botezului acelui
cargou, în miezul zi lei de 22
septembr ie 1973. La fe l mă
g â n d e s c c u n o s t a l g i e ș i l a
te rmocen t ra lă . Aceas ta e ra ,
cândva, un astru de primă mărime în
constela�ia energetică a �ării, iar
astăzi este numai o amint ire
frumoasă a trecutului, unde doar
clădirile stau mărturie a ceea ce a
fost odată.

Eu, însă, nu pot uita trăirile pe
care le-am avut în acea noapte de
21 spre 22 septembrie 1973 și,
poate, la fel ca mine simt și aceia
care sunt încă în via�ă, între care
constructorii de toate specialită�ile,
creatori ai bijuteriei energetice, cât
și oameni care, ulterior, își găsiseră
locurile de muncă în această uzină
ce se numea Termocentrala de la
Chiscani.

P.S. Inginerul Ion Ghionu, care a condus acea lansare, a devenit ulterior
director al Șantierului Naval. Acum, membru în Consiliul director al
Asocia�iei C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, care editează această revistă, după
ce a citit în manuscris cele de mai sus, a precizat că nava a fostCodlea
urmărită de ghinion. Când era gata să plece din șantier s-a produs un
incendiu la bord care i-a distrus suprastructura, ce a trebuit refăcută. Apoi,
istoria cu sticla de șampanie, care nu s-a spart din prima izbitură, la
lansarea primei nave, dintr-o serie de 12, construite pentru Republica
Chineză, a avut ca urmare un... ghinion fatal. În prima sa cursă, în timpul
unei furtuni s-a scufundat în Oceanul Indian. Cauza? Amararea

defectuoasă a încărcăturii, ce s-a deplasat, determinând înclinarea și
răsturnarea vasului, echipajul reușind, totuși, să se salveze.

Ce tânără
și veselă erai

Ce tînără și veselă erai
Îmi aminteai de îngerii din rai
Cumplit de albi și de frumoși
trecînd
Cum numai razele sub�iri prin
gînd
De-abia întrezărită te pierdeam
Ascunsă după cîte-un fruct rotund
pe-un ram
Și nu puteam să mi te-apropii iar
Cu bra�u-ntins ciuntit de minutar
Ci așteptam și iarăși mă rugam
Pîn' se-nchegau izvoarele sub ram
Din care blînd și din amurg �îșnit
Să-�i soarb-un cerb bătrîn trupu-
n�lorit...

Emil BRUMARU

Tincu�a GHERGHICEANU

Sunt un om,
doar atât

Mă întreb cine-s eu pe pământ?
Sunt o frunză, o boare, un gând ,
Un cuvânt, un sărut așteptat ,
Ce se lasă trădat și uitat.

Sunt un om plin de patimi și dor,
Uneori clandestin, alteori un
actor
Însușindu-și un rol pesimist
Sau mai vesel, artistu-i artist!

Visător, dar și greu încercat,
N-am fost slugă și nici împărat.
Nu-s frumos, dar nu sunt nici urât,
Din toate, sunt un om. Doar atât.

Prin lume-s trecător și străin,
Sunt un om ce mi-e dat un destin,
O făptură creată din lut,
Cu su�lare de via�ă și-atât.



Adriana BURLACU

Geta ȘERBĂNESCU

I�n condit�iile actuale, când
un război crunt se poartă
chiar aici aproape de noi,
parcă ın̂cepem să �im ceva
mai cons�tient�i de faptul că
pagini de istorie se scriu
zilnic, iar noi suntem parte
din ea. Cu atât mai mult ne
emot�ionează faptul că printre noi se mai a�lă
s� i veterani ai celui de-al Doilea Război
Mondial, unul care a schimbat complet viat�a
oamenilor de atunci.

Colonelul ın̂ retragere, veteran de război
Ioan Romaniuc este unul dintre ei care, chiar
acum, ın̂ pragul Sărbătorilor Pascale, a I�nvierii
Domnului ım̂plines�te 101 ani !

De-a lungul acestei viet�i a trecut prin toate:
război, foamete, drame personale, s� i
pandemie... doar privindu-i ochii ai putea să
scrii multe, dar parcă s�i cuvintele se simt
neın̂semnate atunci când vine vorba despre
un asemenea OM. A simt�it din plin toate
ororile războiului ı̂ntrucât, după cum

Cel put�in o dată ın̂ viat�ă orice român trebuie să �i folosit expresia „de
pe vremea lui Pazvante Chioru”. Cei mai mult�i ın̂să nu s�tiu că personajul
chiar a existat – ın̂ urmă cu peste 200 de ani făcea prăpăd pe teritoriul
T� ării Românes�ti

Pazvante, pe numele său real Osman Pazvantoğlu, a fost ienicer,
devenit apoi pas� ă al provinciei Vidin (a�lată astăzi pe teritoriul
Bulgariei). El s-a născut ın̂ anul 1758, ın̂tr-o familie cu stare, despre care
unele legende spun că părint�ii săi ar �i fost români de pe Valea
Timocului s� i că ar �i devenit musulmani doar pentru a �i scutit�i de plata
unor taxe s�i impozite. Pazvante a ın̂drăgit arta armelor la ın̂demnul
bunicului său, dar not�iunile dobândite le foloses�te pentru a devenit
cămătar. S� i cum această ın̂deletnicire este interzisă de Islam, Osman
este arestat, ı̂nchis ı̂ntr-o temnit�ă din So�ia de unde, cu ajutorul
bunicului său, reus�es�te să scape s�i traversează Dunărea până ın̂ T�ara
Românească. Odată ajuns aici, ıŝ� i ın̂cepe noua viat�ă ca mercenar ın̂
slujba domnitorului fanariot Nicolae Mavrogheni.

La curtea lui Mavrogheni, Osman ıŝ� i câs�tigă respectul s� i urcă rapid ın̂
ierarhiei – ın̂ numai doi ani ajunge s�eful gărzilor personale de arnăut�i
ale domnitorului fanariot. I�nsă nu era su�icient. Condus de dorint�a
pentru putere, el complotează cu alt�i boieri mazilirea lui Mavrogheni.
Domnitorul a�lă s� i ordonă decapitarea lui, ın̂să este salvat din nou, de
această dată de prietenul său, poetul grec Rigas Feraios, care s�i-a folosit
relat�iile sus-puse.

Osman nu renunt�ă la ideea de a deveni conducător. Strânge o mică
armată formată din turci s� i albanezi s� i se răscoală ım̂potriva sultanului
Selim al III-lea care ıî refuză dorint�a de a deveni pas� ă. Osman ıl̂ ın̂vinge
pe sultan ın̂tr-o bătălie purtată ın̂ apropierea Vidinului s� i, victorios, se

recunoas� te, a răspuns
prezent ın̂că din prima zi s�i
până la ultima.

Colonelul ı̂n retragere
Ioan Romaniuc s-a născut
ın̂tr-un sat de pe malurile
Nistrului, ı̂n data de 14
aprilie 1921. Era ın̂ plină
tineret�e când a ın̂ceput cel
d e - a l D o i l e a R ă z b o i
Mondial , dar cu toate
acestea nu a dat nici un
moment ın̂apoi.

Părint� ii s� i frat� ii i-au
rămas ı̂n Basarabia, iar
d o m n i a s a a ve n i t s ă

studieze ın̂ România. Mai avea put�in până să
ı̂ncheie s�coala sanitară de subo�it�eri, dar
timpul parcă nu mai avea răbdare s�i a ın̂ceput
războiul. Repartizat la un batalion de
pontonieri, ın̂tr-o noapte au plecat cu tot�ii la
refacerea primului pod peste Prut. Au fost
vremuri cumplite, căci pe pod era o forfotă
continuă, cu multe ambulant�e sanitare ce
transportau rănit�i s�i mort�i, �ie ei români s�i
nemt�i dar s�i rus�i.

Ororile războiului nu aveau ı̂nsă să se
oprească aici. Ce poate �i mai greu decât să
lupt�i contra propriilor frat�i care, rămas�i ın̂
Basarabia, au fost luat�i s�i ei ın̂ război, dar de
partea rus�ilor? Cu toate acestea datoria de
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Pazvante Chioru’ proclamă pas� ă al regiunii. Noul „stat” avea alte reguli decât pas�alâcurile
care răspundeau Port�ii; avea monedă proprie (cu chipul său pe o parte
s�i ın̂chisoarea din So�ia pe cealaltă) s� i relat�ii diplomatice cu alte state,
inclusiv cu Frant�a. Contrar as�teptărilor, teritoriul era destul de mare
pentru ın̂drăzneala unui mercenar: de la Dunăre până la Munt�ii Balcani,
s� i de la Belgrad până la Varna.

Sultanul nu putea accepta o asemenea ı̂ndrăzneală. I�n 1789 trimite
100.000 de soldat�i condus�i de Husein Kukuc pentru a-l captura pe
Osman. Armata nu reus�es�te să cucerească Vidinul, ın̂să sultanul este
cucerit de ambit�ia s� i puterea tânărului lider. As�a că, ın̂ 1799 decide să ıl̂
numească o�icial pas� ă de Vidin.

I�n ciuda relat�iei apropiate cu boierii munteni, pas�a Pazvante nu ezită
să atace T�ara Românească. La ı̂nceputul secolului al XIX-lea el
realizează una dintre cele mai violente expedit�ii de jaf din istoria T� ării
Românes�ti. Devastează, fură s� i incendiază toate satele s�i târgurile care
ıî ies ın̂ cale. Unul dintre cele mai crunte momente este atacarea
Craiovei, ın̂ 1800, când din 8.000 de locuint�e doar 300 mai rămân ın̂
picioare.

I�n 1802, Pazvantoglu s�i armata sa se ın̂dreaptă către Bucures�ti.
I�ngrozit, domnitorul Mihai Sut�u ordonă garnizoanei să apere oras�ul s� i
fuge din capitală. Neplătit�i su�icient, albanezii din garda domnitorului
refuză să lupte s�i astfel Bucures�tiul cade pradă jafului s� i dezastrului –
pazvangiii fraternizează cu cers�etorii s� i oamenii străzii.

Armata de la sud de Dunăre era nemiloasă, iar peste jafuri s� i
incendieri se adăugau siluirea femeilor s� i uciderea copiilor s� i
bătrânilor. I�n aceste condit�ii, ın̂ T�ara Românească haiducii au ın̂ceput să
se organizeze milităres�te, sub conducerea lui Iancu Jianu. După mai
multe incursiuni de urmărire s�i pedepsire dincolo de Dunăre, oltenii
incendiază Vidinul s� i Plevna, dar s� i raiaua turcească de la Turnu
Măgurele – se spune că ın̂sus�i Jianu aruncă ın̂ aer moscheea locală. I�n
1809 are loc marea confruntare dintre cele două tabere, când
Iancu Jianu ıî scoate un ochi cu iataganul adversarului său. Astfel,
Osman Pazvantoğlu devine Pazvante Chioru'.

Urări de sănătate
și la mulţi ani!

FILE DE LEGENDÃ

t�ară a ın̂vins s�i de această dată, chiar dacă
pret�ul plătit a fost mult prea mare! Cumplit a
fost s� i pe front, când trebuia să asigure
asistent�ă medicală rănit�ilor. Printre gloant�e,
lovituri de bombe, răzbăteau s�i strigătele de
ajutor ale celor rănit�i. Nu tot�i reus�eau să �ie
salvat�i, iar asta a lăsat urme adânci ın̂ su�letul
veteranului Ioan Romaniuc. Acum totul a
trecut, iar singurele martore tăcute ale acelor
vremuri sunt fotogra�iile...

Faptele sale de arme nu au rămas
nerecunoscute. Romaniuc a fost avansat ın̂
grad s�i decorat. Avansările ın̂ grad au urmat
�iresc, pentru a arăta recunos�tint�a celorlalt�i
fat�ă de faptele sale de arme, de sacri�iciul de
care a dat dovadă pe perioada Marii
Con�lagrat�ii Mondiale. Cât�i oare i-am putea
urma astăzi exemplul?

Colonelul ın̂ retragere a avut s�i are ın̂că o
mare iubire: teatrul. I�s�i amintes�te cu drag de
spectacolele Dramaticului brăilean, de care ıl̂
leagă s�i o dramă personală. Ginerele său a fost
regretatul Virgil Mihăescu, cel care a
coordonat echipa de artă monumentală ın̂
cadrul restaurării Teatrului „Maria Filotti” din
Brăila. A realizat ım̂preună cu Ion Stendl
vitraliul care acoperă holul monumental al
incintei teatrului. (Sursa: ziarul „Brăila”)

• N.R.: Ioan Romaniuc se numără printre
pu�inii veterani de război care se mai a�lă
printre noi. Este, statistica o con�irmă, cel mai
în vârstă membru al Asocia�iei C.A.R.P. „Ana
Aslan” Brăila. Stă în puterea noastră să îi
arătăm recunoștin�ă pentru efortul pentru
care l-a făcut pentru România. Și să îi urăm,
acum în prag de sărbătoarea Învierii
Domnului, când împlinește 101 ani, sănătate!
La mul�i ani!

Pe 14 aprilie 2022,
colonelul în retragere

Ioan ROMANIUC
împlineşte 101 ani!
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Hello, everybody
s� i la toată lumea! I�mi
pare rău că nu am
mai avut timp să vă
delectez cu poves� ti
asiatice, dar lect�iile
d e j a p o n e z ă ı̂ m i
ocupă tot timpul. De
fapt, chiar despre
a s t a v re a u s ă vă
p o ve s t e s c , s ă v ă
i n t r o d u c ı̂ n
misterele acestei
limbi misterioase.

Pentru ı̂nceput, trebuie să mărturisesc
că am găsit asemănări uluitoare cu limba
română s� i mă gândesc serios să mă
documentez ca să văd dacă nu cumva
strămos� ii nos� tri, dacii s� i tracii, ca să-l
citez pe , nu aveau cumva ochiinea Nelu
oblici. Deci, pregătit�i-vă pentru lect�ia de
japoneză...

Prima lect�ie, (as�aTanaka san no casa
se aude ı̂n pronunt�are) Fără să det�in.
informat�ii sigure ı̂n domeniu, ı̂ncerc o
traducere mintală, ..„a la furculision”.
Tanaka san nu e acasă! Gata, mi-am zis, i-
am spart! Să dea naiba, am japoneza ı̂n
sânge! Când mă bucuram eu mai cu foc,
aud s� i traducerea. De unde, frat�ilor?! -
era vorba despre umbrela (kasa)
domnului Tanaka, care poate să �ie s� i
doamna s� i domnis�oara Tanaka, nimeni
nu se supără, particula �iind folosităsan
invariabil de sex, vârstă s� i statut social.
După prima traducere după ureche, nu
am mai ı̂ndrăznit să traduc nimic, mai
ales că următoarea lect�ie era Tanaka san
no curuma, dar cine s� tie ce mai ies�ea...

Nu s� tiu alt�ii cum sunt, dar mie, una, mi
se pare că aici ne ı̂nvat�ă numai prostii.
I�ncă din primele zile am ı̂nvăt�at cele mai
importante verbe – Stat�icuru și suru.
linis� tit�i, nu e ceea ce credet�i, e ceva
inofensiv, s� i anume .a veni și a face

Pe urmă, alte verbe drăgut�e , de
e x e m p l u ( a s c r i e ) c uk a k i m a s u
imperativul , adică... hai, săkakimashou
s c r i e m ! , s a u , s� i m a i i n t e r e s a n t ,
kakemasu, a da un telefon. Asta e bun de
t�inut minte că, până am ı̂nvăt�at cum se
folosesc telefoanele lor publice cu un
milion de coduri internat�ionale, tot
kakemas s� i eu, dar ı̂n limba de la Brăila...
O altă sintagmă sugestivă e ,kakarimasu

adică, a dura... s� i când ı̂ntrebi cât
durează ceva... te gândes� ti dacă ai

timp să... ı̂n timpul ăsta... cel put�in eu as�a
am ret�inut din verbul cu pricina.

Dar să trecem la obiectele din casă,
care, apropo, nu se zice . Aici avemkasa
salteaua tradit� ională japoneză, as� a-
numitul , prietenii s� tiu de ce. Pefutton
urmă, orice fel de capac se numes� te .futa
Mai apoi, omul are s� i o ı̂n garaj cukuruma
c a r e ı̂ s� i p u n e ı̂ n m i s� c a r e p a r t e a
posterioară când se duce la muncă.

Cea mai plăcută parte e la numerale.
Japonezii simt o nevoie acută de a
număra tot ce le cade ı̂n mână, folosind
clasi�icatori. Ceea ce e foarte drăgut� din
partea lor, dar când trebuie să ret�ii cel
put� in 10 clasi�icatori pentru orice
categorie de mărunt�is�uri, te ia zbenga!
Dar să privim partea interesantă a
lucrurilor: o persoană – , douăhitori
persoane – , logic, nu? Un obiect:futari
hitotsu futatzu, două obiecte – , cinci

obiecte – . Trecem la zilele lunii,itzutzu
unde avem: ı̂ntâi a lunii - . Ziua atsuitaci
doua, , a s�asea – , s� i tot as�a.futsuka muika
S� i când te gândes� ti că luna are ı̂n medie
30 de zile...

Deosebit de interesant e clasi�icatorul
folosit pentru obiecte lungi cu diametre
mari - toi. S� i dacă vrei să numeri două
chestii , scot�i un deabove mentioned futoi
toată frumuset�ea. Pe bune, nu s� tiu cum
de nu le e rus� ine japonezilor ăstora să
dechidă gura...

Ok, acum să trecem la conversat�ie. Aici
se presupune că alegi un Cutărică-san
din clasă s� i ı̂ncepi să-l chestionezi ı̂n
legătură cu un subiect la alegere.
Cutărel-san, -nani-nani o shimashita ka?
nu e , cum credeam eu,ai făcut nani-nani
nani-nani ı̂nseamnă la ei . S� i aicice anume
lăsăm liberă imaginat�ia �iecăruia. Dacă
nu ı̂nt�elegi ce zice, trebuie să-l rogi să
vorbească mai tare, adică cu ı̂nalta -koe
voce, s� i as�a poate că el a mâncat la prânz
a mâncat – crap prăjit sau că akoi
cumpărat parfum. Sau că are o mas� ină
neagră kuroi kuruma.
Un alt cuvânt drag mie e A�sta etatoeba.
singurul cuvânt pe care ı̂l ı̂nt�eleg la
lect�iile de economie ı̂n japoneză. I�n
cursul orei ı̂l tot auzeam pe profesor:
tatoeba ı̂n sus, tatoeba ı̂n jos... Măi, să �ie,
cine naiba e tatoeba ăsta? - cred că o �i
cineva important sau măcar vreun
termen economic deosebit. I�ntreb s� i mi
se răspnde: ı̂nseamnă . Mda...de exemplu

La sfârs� itul lect�iei ni se dă shocu day
(Shukudai), s�ocul zilei, cum o numesc eu,
tema adică: o măputză cu hârtii pe care
se presupune să le aduci completate a
doua zi s� i ni se urează Ganbate kudasai,
pe românes� te dă-i bătaie, strofoacă-te!

Lectia de japonezã,

O brăileancă în Extremul Orient (3)



Vietnam, impresii
de cãlãtorie

Vietnam, pe scurt: cam ca la noi ın̂
oras�ele s�i satele mai put�in dezvoltate:
străzi nepavate sau cu bucăt�i sărite,
indivizi tuciurii de care nu mai scapi
când ın̂cearcă să te convingă să cumperi
ceva sau. s� i mai interesant, să te urci ın̂tr-
o cas�carabetă, un scaun montat pe o
bicicletă, gunoi pe străzi, uneori carne
vândută de-a dreptul pe trotuar pe un
plastic sau ın̂ nis�te cos�uri de ra�ie s�i alte
aspecte pe care românii ın̂cearcă să le
uite sau să le ascundă.

Dar ceea ce s�oca acolo era amestecul
de vechi s�i nou, sărac s�i modern, murdar
s� i luxos, că ı̂n imediata apropiere a
căsut�elor, vai de capul lor!, ı̂n care
locuiau de-a valma patru generat�ii, se
ridică un mall cu peret�i din sticlă de două
ori mai mare decât clădirea de birouri
din Victoriei, ın̂ care se preumbla lumea
bună.

Hotelul ın̂ care am stat, la vremea lui o
�i fost luxos, acum era cam vechi, oricum,
t�inând cont că stăteam numai noaptea,
e r a o k . E r a u a l t e h o t e l u r i m a i
impunătoare ın̂ zonă, unele de business,
care, cât de cât, respectau nis�te norme de
sobrietate s�i stil, s� i altele, pur s�i simplu,
de vacant�ă, care erau ım̂popot�onate cu
tot felul de beculet�e multicolore s�i lumini
colorate, ceva ce amintea de stilul
t�igănesc, ın̂ nici un caz de civilizat�ie.

Pe străzi, motoreta e la putere. Tra�icul
e format din motorete, motociclete,
scutere s�i alte agregate pe două rot�i. S� i
niciun polit�ist! Regula jocului: fără
reguli! Traversatul unei strădut�e era o
aventură. Dar bine că majoritatea
strădut�elor mici erau cu sens unic. Măcar
atât, că dacă trebuia să te feres�ti de
motorete din ambele direct�ii, luai un taxi
ca să pot�i trece pe partea cealaltă.

Am vizitat un fel de Casă Albă a lor, o
chestie de care ei sunt foarte mândri, o

clădire cu patru etaje, dar totul vechi ın̂
ea, scaune cu tapit�eria desfăcută,
covoare tocite, ici-colo câte o statuie
ciobită, nis�te vitrine cu oglinzi s�i geamuri
crăpate, ce mai, te durea capul! Mă rog,
noi ne-am distrat făcând poze...

Ca aspecte pozitive: mâncare bună,
multă s� i ieftină, oameni amabili, nu s�tiau
ei prea multă engleză, dar erau foarte
prietenos�i s� i ın̂cercau să te lămurească, o
piat� ă (a se citi t� igănie), ca piat�a
bucures� teană a chinezilor, cu pret�uri
incredibil de mici, croitori s� i ateliere de
croitorie la �iecare colt� de stradă, (mi-am
făcut la comandă o rochie de seară foarte
frumoasă, model vietnamez, ın̂ total sub
50 dolari).

Foarte multe saloane de coafură s� i
ın̂frumuset�are, relaxare s�i masaj, ieftin.
Nu am avut timp de asta ın̂ oras� , dar am
fost cu tot grupul la un pachet de
relaxare ın̂ hotel. Acolo eram trei fete s�i
un băiat. După jacuzzi ne-a băgat pe tot�i
la saună, s� i pe urmă la masaj s� i ceai.
Băiatul a avut o experient�ă de neuitat,
dar nu ın̂ sensul ın̂ care se as�teaptă toată
lumea. Mai exact, omul voia masaj, nimic
altceva! Dar tipesa aia ın̂ afară de altceva
nu mai s�tia nimic altceva. S� i, nici una-nici
două, se repezea cu mâna ın̂ .problemă
Omul ıî explica frumos că nu are nevoie,
tipa, nu-s� i-nu, ı̂l mai gâdila pe spate,
chipurile să-i facă masaj, s� i, apoi, iar se
agăt�a de unele părt�i ale corpului. Iar
explicat�ii, iar gâdilat, iar...! Plus că ı̂n
timpul ăsta mai ies�ea s�i pe hol din cabina
de masaj, s� tiu eu? - probabil să mai
ın̂trebe colegele ce să facă, nedumerită
de ciudăt�enia asta nemaiı̂ntâlnită. Să
vină lumea pentru masaj! Până la urmă,
tipul i-a dat ăleia nis�te bani numai să
scape de ea, contrar cutumei. Am râs de
am les�inat când ne-a povestit. I�n �ine,
bine că am scăpat cu bine!

Soarele parcă se joacă aruncându-și razele
peste toată splendoarea lanului de grâu, gătit
cu maci. Este aproape de sfârșitul unei după-
amiezi în care peisajul mirific î�i taie
răsuflarea.

Bătrânii plopi de pe marginea șoselei, de o
parte și de alta, se unduiesc formând o
coroană ce pare că atinge cerul. Printre ei, un
mic pătrat din tot albastrul pare o basma ce
parcă cineva încearcă să mi-o dăruiască. O
bucată mică ce pare făcută anume pentru
mine. Parcă e diferit, mai intens.

Păsările cântă, nimic nu le oprește, se
gândesc la cuibul lor, caută locul potrivit, o
ramură ce le poate găzdui.

Pe partea cealaltă, aspersoarele deschise în
câmpul cultivat cu legume, din loc în loc,
formează mici curcubeie - un joc de culoare
într-un cer atât de senin. Se respiră ceva unic,
din depărtare, o vacă mugește puternic, semn
că este ora la care se întoarce acasă. Pe uli�a de
la marginea satului, cineva a făcut un foc unde
câ�iva copii se învârtesc gălăgioși cântând și
bătând din palme.

În acest minunat loc, unde Dumnezeu își
face sim�ită prezen�a, la sfârșit de primăvară,
mă întorc acasă. Acasă! Un voal de melancolie
mă învăluie, o emo�ie puternică, greu de
stăpânit. O bucată de drum am parcurs-o
anume pe jos. Mai am doi pași până în satul
meu. Simt că Dunărea mă așteaptă...

Dar mai mult de atât... în poartă, cu mâinile
desfăcute către cer... mama...

Și până la ea, un lan întreg de amintiri
semănate cândva, pentru eternitate:

Mă trezesc pe câmp,
foșnind lucerna împreună cu vitele
când fantezia mi se amestecă în cer
cu plopii, cu adierea vântului
agitându-mi părul ce î�i mângâie chipul,
așa cum Dumnezeu mă mângâie
pe mine
traversându-mi existen�a...

Din nou, acasă

Mioara MANOILĂ
(Autoarea trăiește de mai

mul�i ani în America)

Vasile MANDRIC

Hai, vin-odată să te sculptez din ghips,
ca liniștită seara să te culci,
o, ce-ar mai viscoli cu vise dulci,
printre coșmaruri de Apocalips!

Mai vino-n gând tu, unicul destin,
vecia în Vecii ca să ne coase,
din chinul tău mai dă-mi și mie chin,
să cură� vremii marginile roase,

Nimic nu-i veșnic, totul se petrece,
când te aștept dorita mea himeră,
mai trece-o Clipă cât o Eră... trece
și dragostea-i atât de efemeră!

Speran�ă, cuib de dor și-n�elepciune,
Cea mai frumoasă �iică a Minciunii!

Sonetul formei
de ghips

19



Să fie pace...
Nicolae MATEI

Nu vreau furtună și nici vânt,
Nu-mi place omul rău sau tânt
Ce-are cu iadul jurământ,
Nu vrem război pe-acest
pământ!
Nu vreau să văd omul înfrânt
Ce se îndreaptă spre mormânt
Rostindu-și ultimul cuvânt:
Nu vrem război pe-acest
pământ!
Nu vreau s-aud al mor�ii cânt,
Să învelim pământul sfânt
Cu-al păcii acoperământ,
Nu vrem război pe-acest
pământ!

Mai apoi de timp
Alexandru HALUPA

Folosesc corect Limba Română.

Chiar și limba poezească

De aceea nepoe�ii vin

Să mă slăvească.

Predau anacolutul sunt rudă

Cu metafora, cu epitetul,

De aceea Hristos mă poreclește:

Poetul!

Port în�elepciunea unui zeu boem.

Îmi ard aripile că să mă-ncălzesc.

Și mai apoi de timp încerc...

Să mă îndrăgostesc!

Rămâi în mine precum Învierea!

În opera mea unică stăpână.

Folosesc corect și cu patimă

Limba  Română.

Arunc cu pietre în timp,
ochii se scaldă-n amurguri,
pe tâmplă dorm �luturii albi,
în mine miroase-a legendă
o fâșie de geamăt e
ana bântuită de timp
din zidul suspinului
cerând îndurare.
Arunc cu pietre în timp
să n-aud glasul luntrașului
ce cheam-as�in�itul.
Arunc cu pietre în timp
să-i rănesc trecerea,
poate-o să-l doară.

Elisabeta FURTUNĂ

Arunc cu pietre
în timp
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L u c re t� i u Pă t r ă s� c a n u
(1900-1954) este un nume
care de aproape o sută de
ani a intrat ı̂n istoria s� i
pol i t ica României . S-a
născut la Bacău ı̂ntr-o
familie de intelectuali, cu
ascendent�ă boierească. I�n
1922 a absolvit Facultatea
de Drept din Bucures�ti, iar
ın̂ 1925 s�i-a dat doctoratul
ı̂n s� tiint�e economice la
Universitatea din Leipzig.

Ideile de stânga devin
atrăgătoare pentru tânărul Lucret� iu
Pătrăs�canu s�i ıl̂ fac să se ın̂scrie ın̂ Partidul
Socialist Român ın̂ anul 1919 s�i să lucreze la
ziarul „Socialistul”, organul de presă al
p a r t i d u l u i . I�n 1 9 2 1 , d u p ă v i c t o r i a
comunismului ın̂ Rusia, a devenit unul dintre
membrii fondatori ai Partidului Comunist
din România (PCdR), �ilială a Cominternului,
ın̂ care majoritatea membrilor erau străini,
acesta �iind s�i motivul pentru care nu se
numea Partidul Comunist Român. I�n
student�ie, când ıŝ� i pregătea doctoratul, dar
s� i după aceea, Pătrăs� canu participa la
lucrările Cominternului, lucrări la care se
discuta despre comunizarea Europei, dar s� i
despre dezmembrarea României.

Participă la lovitura de stat din 23 August
1944, orchestrată de Regele Mihai s� i face
parte din Guvernul generalului Constantin
Sănătescu, ın̂ calitate de ministru al Justit�iei.
A fost singurul membru al PCdR care a luat
parte la lovitura de stat. Emil Bodnăras� a
apărut după arestarea lui Ion Antonescu s�i
Mihai Antonescu.

A făcut parte din delegat�iile României
pentru semnarea Armistit�iului la Moscova s�i
a Tratatului de Pace de la Paris din 1947.

I�n 1948 a fost arestat, �iind acuzat de
legături cu „agenturili” străine (americane s�i
engleze), de atentat asupra conducătorilor
partidului, legături cu Sigurant�a etc. Toate
capetele de acuzare s-au dovedit a �i false,
dar ı̂n procesele de tip stalinist aceste
„amănunte” nu contau. I�n 14 Aprilie 1954,
Colegiul Militar al Tribunalului Suprem, cu
unanimitate de voturi, a hotărât: Lucret�iu
Pătrăs�canu, pentru „crimă contra păcii” s� i
„crimă de ın̂altă trădare”, este condamnat la
moarte s� i con�iscarea averii. O parte din
bunurile care i-au apart�inut au ajuns ı̂n
posesia celor care l -au anchetat s� i

Ionel CRAIOVEANU

Lucre�iu Pãtrãșcanu

condamnat. Executarea
sentint�ei a fost �ixată pe 17
aprilie 1954, orele 3,00. A
fost ım̂pus�cat ın̂ ceafă, ın̂
d r u m s p r e l o c u l d e
execut�ie.

I�n anii '80 am avut ocazia
să stau de vorbă cu un
personaj foarte interesant,
Pavel Popescu, un fost
lucrător ı̂n sistemul de
atunci. Mi-a relatat că l-a
c u n o s c u t p e L u c re t� i u
Pătrăs�canu, ba chiar a avut
ocazia să stea de vorbă cu el
s� i să ıl̂ cunoască bine. Era la
curent cu „Dosarul" ce i se
intentase. Am dedus că
interlocutorul meu făcuse
p a r t e d i n e c h i p a d e

Adevãruri istorice • Puncte de vedere

Un mit fals

anchetatori, condusă de
colonelul S� oltut�iu (S� oltut�,
S� oltuz) Ioan ın̂trucât mi-a

vorbit destul de mult s� i fără patimă despre
Lucret� iu Pătrăs� canu. As� a am a�lat că,
orgolios fără limite, Pătrăs�canu era ves�nic
nemult�umit de faptul că �iind printre put�inii
intelectuali din PCdR, nu ocupa locul pe care
considera că ıl̂ merită, ın̂ timp ce „incult�ii”
din partid nu-i acordau respectul as�teptat de
el. Era o �ire con�lictuală, cameleonic,
oportunist, egoist, răzbunător, carierist. Cu
toate că era licent�iat ın̂ drept s� i doctor ın̂
economie, nu avea un loc de muncă s� i unii
membri ai familiei ıî repros�au că este un
ratat s� i un ın̂tret�inut. Nici măcar avocatura
nu a practicat, dovadă că nu a apărat pe
membrii partidului implicat�i ı̂n procese
penale. Chiar s� i căsătoria a fost făcută la o
vârstă la care alt�ii au s� i copii (38 de ani).

Datorită relat�iilor de familie a reus�it de
câteva ori să nu �ie trimis la ın̂chisoare, ci să i
se dea domiciliu obligatoriu (un fel de arest
la domiciliu). Tot datorită acestor relat�ii a
reus�it să �ie informat despre lovitura de stat
init�iată de Rege s�i anturajul lui. I�i plăcea să
creadă lumea că el reprezintă PCdR s�i că
participă la lovitura de stat ın̂ calitate de
reprezentant al partidului. Realitatea era că
nu informa partidul, singurul cu care a vorbit
a fost Emil Bodnăras� .

Ca ministru al Justit�iei a init�iat procesele
de tip stalinist s� i a ı̂n�iint�at Tribunalele
poporului. Toată elita românească a
„bene�iciat” de procese ı̂nscenate. Nici
cetăt�enii de rând nu au scăpat de malaxorul
justit�iei. Sute de mii de români au fost
arestat�i, chinuit�i s� i multe mii au murit sau au
fost omorât�i ın̂ ın̂chisori.

Carierismul s� i egoismul au mers atât de
departe ın̂cât i-a propus Regelui să ıl̂ demită
pe Petru Groza s�i să ıl̂ numească pe el.

La Moscova, la semnarea armistit�iului, se
comporta ca s� i cum ar �i fost s�eful delegat�iei,



EPIGRAME

Politicienii de Paște
Se-ntâlnesc și se apucă

De mâncat
Cozonaci cu multă nucă

Și rahat.

Amor pascal
Știind că se mănâncă ouă

Îi oferi îndată, două.
Ea, zâmbărea�ă și cochetă
Le luă. Și le făcu omletă.

Picnic de Mai
Aș vrea să ies c-un bucătar
Să-mi facă, iute un grătar.

De Paște, să-mi gătească miel
Să râd cu poftă, lângă el.

Motiva�ia artei
Cafeaua și apa plată

N-au adus nimic în artă!
Vinul, votca și femeia-
Ele reprezintă cheia.

Proză
În proză po�i să scrii cum vrei,

Ideea curge din stilou,
E important să ai idei

Când dormi cu capul pe birou.

Femeia ideală
Este creatura
Plină de iubire

Ce deschide gura
Numai să respire.

Plic
Confec�ionat, adeseori,
Prin îndoirea unei coale,
E destinat pentru scrisori

Și onorarii medicale.

Stela Șerbu RĂDUCAN

Neculai BĂCANU

Ștefan TROPCEA

DEFINIŢII
Mihai FRUNZĂ

GRIGORE URECHE = Cronicar
monden care descria evenimentele din
auzite.
VĂDUVĂ = Femeia al cărei so� n-a avut
curajul să divor�eze la timp.
VIRGINĂ = Pădurea în care Scufi�a
Roșie l-a min�it pe lup că este fată mare.
REGINĂ = Femeia care, în ciuda
rangului, stă în pătră�ica ei.
PRIM PLAN = Primul gând cu care o
tânără actri�ă intră într-un studio de
filmare. De obicei, primul plan este să se
culce cu regizorul.
MUT = Film muzical în care jucau
numai cântăre�i fără voce.
ZUMZET = Ceea ce aude un so� atunci
când consoarta îi spune că este un
trântor.
FLOARE DE COL� = Ficus
amplasat într-un col� al camerei. 21

des�i nu era. I�nsă rus� ii nu l-au băgat ın̂ seamă.
La Paris a avut acelas� i comportament. T� inea
conferint�e de presă să creadă lumea că el
este s�eful, să �ie cunoscut.

A publicat patru cărt�i s� i pro�itând de
pozit�ia de ministru, a devenit profesor
universitar la Universitatea Bucures�ti.

I�n 1968, din init� iativa lui Nicolae
Ceaus� escu, secretar general al PCR,
Lucret�iu Pătrăs�canu a fost reabilitat post-
mortem. Din „criminal" a devenit „erou", iar
din „trădător" a devenit „patriot" ı̂n ochii
m u l t o r a . C e a u s� e s c u , a m a i r e l a t a t
interlocutorul meu, nu a vrut să facă
dreptate, el a t�intit să lovească ı̂n Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Dacă voia să facă un act de
dreptate ar �i trebuit pedepsit�i cei vinovat�i.
Nu s-a ı̂ntâmplat as�a, fostul ministru de
Interne s� i cel al Justit�iei au rămas ı̂n vilele
con�iscate de la proprietari, bucurându-se
de aceleas� i privilegii. Pe când fostul
anchetator s�ef, S� oltut�iu Ioan, a rămas ı̂n
funct�ia de director adjunct al Bibliotecii
Universitare din Cluj s� i secretar de partid al
respectivei institut�ii. Răspundea numai la
apelativul „Domnule Profesor", des� i nu
avea această calitate. S-a bucurat de
privilegii s� i după 1989.

Primii ani de după 1989 au fost o
prelungire a epocii comuniste, altfel nu se
explică atribuirea numelui Lucret� iu
Pătrăs�canu unui bulevard din Sectorul 3
Bucures�ti.

I�n 1993, Sergiu Nicolaescu a realizat �ilmul
„Oglinda”, dedicat lui Pătrăs�canu.

Interlocutorul meu a concluzionat că
Lucret�iu Pătrăs�canu nu poate �i considerat
patriot român pentru că a iubit cel mai mult
Cominternul , comunismul , URSS . O
ın̂trebare, totus� i, se impune: poate �i vorba ın̂
cazul lui de eroism?

Personal, celor care ı̂l consideră pe
Pătrăs�canu patriot s� i erou, pentru o cât mai
bună documentare, le recomand să citească
părerile lui Gheorghe Apostol, Petre Pandrea
precum s� i cartea scrisă de către Lavinia
Betea, „Lucret�iu Pătrăs�canu. Moartea unui
lider comunist”.

Lucret� iu Pătrăs� canu a fost victima
sistemului judiciar init�iat chiar de către el s� i
a „democrat�iei populare”. Atât s� i nimic mai
mult.

IMPORTANT!
Răspunderea pentru con�inutul

articolelor revine exclusiv autorilor

De Ziua Interna�ională a Siguran�ei pe Internet

Poliţia și Jandarmeria
ÎN ACŢIUNE

Fie că evenimentul s-a numit
„Săptămâna prevenirii criminalită�ii”,
�ie că s-a desfăs�urat sub titulatura „Un
om prevenit este un om salvat” ori s-a
ı̂ncadrat ı̂n „Campania Jude�eană de
prevenire a infrac�iunilor de tâlhărie”
sau a vizat „Prevenirea victimizării
vârstnicilor prin accidente rutiere”, s�i nu
numai, intervent�iile reprezentant�ilor
polit�iei s�i ai jandarmeriei s-au bucurat
de receptivitatea membrilor C.A.R.P.
„Ana Aslan” Brăi la , prezent� i la
ın̂tâlnirile ad-hoc de la sediul asociat�iei.

Ultima prezent� ă ı̂ntr-un cadru
organizat s-a ı̂nregistrat ı̂n data de
09.02.2022, ın̂ condit�ii de pandemie,

subiectul abordat �iind „Prevenirea
criminalită�ii informatice”.

Expunerile sust�inute de cms.s� ef
Ninetta-Anna Sarău Anca, insp.pr.
Jîtcă Virginia Năstase, ag. din cadrul
Inspectoratului de Polit�ie Judet�ean
Brăila dins� i mr. Angelică Ionescu
partea Inspectoratului de Jandarmi
Judet�ean Brăila, au captat interesul
celor prezent�i, chiar dacă tema se
adresa mai ales unor generat�ii mai
tinere, un rol deosebit jucând s� i
n u m ă r u l i m p o r t a n t d e �l y e r e
distribuite ın̂ �inalul act�iunii. (A.H.)



...I�ntunericul cuprinse, atotstăpânitor, lungul
drumului. , după ce-s�i puse ın̂ ordineIlie Stroe
saivanul cu cele 2.000 de oi, mai avea ceva de
făcut: să treacă, pâs�-pâs� drumul. Aplecat, cu
două gălet�i ın̂ mână, se uită temător ın̂ stânga s�i-
n dreapta ın̂dreptându-se gâfâind către fântâna
cu apă bună, le umplu repede s�i se ın̂turnă
grăbit către casă. Până s�i apa, apa cea de toate
zile, le era refuzată, lor, românilor din Dârstele
Bras�ovului, mai pe la �inele secolului 19, de
către austro-ungarii ce se dădeau stăpâni aici.
Mai bine vând tot și plec în regat decât să văd
cum jandarmii dau iama în oile mele - ıŝ�i zise, nu
s�tiu pentru a câta oară.

Gândul ăsta ıl̂ măcină s�i pe �iul bătrânului,
Ioan Stroe, care, ın̂tr-o bună zi, luă desaga la
spinare s�i trecu munt�ii, ın̂cercându-s�i soarta ın̂
Bucures�tii de-atunci. Ceva carte avea, doar ce
terminase cursurile unei s�coli de contabili as�a
că, după ce-s�i ridică o căsut�ă ın̂ mahalaua lui
Ouatu, se angajă ca funct�ionar public la Adesgo,
celebră, ın̂că de la acea vreme, pentru �inet�ea
produselor textile.

De distract� i i nu se prea t� inea. Doar
plimbări pe la s�osea duminica, ceva pariuri
pe la hipodrom s� i câteva spectacole de circ cu
trupe venite din colt�urile Europei. Aici i-a
ies� it ı̂n cale, din ı̂ntâmplare, un american care
i-a schimbat viat�a. Era ı̂nceput de secol 20,
când boxul devenise un sport la modă. Zice-
se că americanul era un fost campion
mondial, pe numele său Billy Kid Gordon,
care, văzând statura impozantă a lui Ioan de
la Dârste, ı̂l cooptă ı̂n lotul lui de luptători cu
pumnii .(foto jos, în medalion)

L a p r i m a g a l ă d e b o x ,
disputată ın̂ arena unui circ, a
boxat cu un munte de hamal, pe
care l-a pus la podea după 10
reprize epuizante. Federat�ia de
resort română i-a acordat,
pentru succesul său, o diplomă,
două perechi de mănus�i de box
cu păr de cămilă, s�i o medalie
bătută cu chipul lui, pe care era
scrijelit titlul de primul campion,
cu panglică s�i tricolor. După gală,
americanul, entuziasmat, l-a
luat pe după gât pe Ioan s�i i-a
propus scurt: Hai cu mine-n America, vei �i cel
mai bogat român. Ioan n-a dat curs invitat�iei.

- Păcat că medalia n-o mai am, ni se
destăinuie domnul , �iul fostuluiPetru Stroe
prim-campion român la categoria grea, ı̂n
prezent membru „de bază” al Asociat�iei C.A.R.P.
„Ana Aslan” Brăila, un ım̂pătimit al scrisului,
prezent la majoritatea act�iunilor culturale
ı̂ntreprinse ı̂n s� edint�ele Cenaclului Casa
Speran�ei. Am ım̂prumutat-o cuiva, a uitat să mi-
o mai restituie. Degeaba l-am tot atent�ionat s-o
caute s�i să mi-o dea, s�i-acum regret pentru
această pierdere.

- Dar cum a ajuns tatăl dumneavoastră la
Brăila, domnule Petru?

- Tatăl meu avea o veris�oară care locuia aici, ın̂
oras�ul de pe Dunăre. După război, asta se
ın̂tâmpla pe la ın̂ceputul anilor 1920, tata a
venit ın̂ vizită, chipurile, pentru două-trei zile,
as�a cum se vine de obicei pe la neamuri.
Hoinărind pe străzile oras�ului, ın̂tr-o după-

amiază, ıŝ�i aruncă ochii pe un a�is� din
geamul Teatrului :Cărăbuș Se caută
boxeri profesioniști. Hopa, și-a zis,
aici e de mine!. Aici, ı̂n teatrul
Cărăbus� a disputat primul meci,
adversar �iindu-i un boxer, inginer
francez de la Franco-Română, pe
care l-a făcut KO ın̂ repriza a cincea.
După gală, veris�oara l-a invitat la o
terasă unde a cunoscut-o pe

Amintiri brãilene

De la străbunic
la strănepot

Sportul ca o linie continuă
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viitoarea lui sot�ie, mama mea. S� i uite-as�a s-a
ım̂pământenit la Brăila. S-a angajat la Franco-
Română, patronată de un anume domn Chabal,
ca funct�ionar public, unde a primit ca sarcină s�i
organizarea unui birou de „personal” după
modelul �irmei „Renault”, noutate ın̂ lumea

economică a României anului 1925. S-
a ocupat s� i de sport. A fost un
promotor al pugilatului ı̂n Brăila,
antrenând tineri iubitori făcut�i pentru
acest sport bărbătesc, cu mare priză la
public. Ba, chiar a ın̂cropit s�i o grupă de
sportivi de lupte greco-romane, unde
s�i el participa, s�i ca luptător, dar s�i ca
antrenor. Refuzând să intre ın̂ politica
anilor 1950, a fost destituit s�i angajat
ca distribuitor de lapte. N-a rezistat
acestei umilint�e s�i a ies�it la pensie ın̂
1953. De lumea boxului, ın̂să, nu s-a
desprins. A arbitrat nenumărate
meciuri la Arena de box de pe fosta
stradă Republicii, dar a s�i s�colit cât�iva
antrenori, cum ar �i profesorul Dascălu
sau Jean Chirtop.

- Ca tânăr, at�i fost ın̂drumat de tatăl
dumneavoastră să practicat�i boxul?

- Să vă spun ceva: fără s�tirea lui m-am
ı̂nscris la Clubul „Voint�a”, avându-l
antrenor pe cunoscutul Gheorghe
Baltă, alături de Manon Florescu, frat�ii

Lică – Nicolae s�i Gheorghe, Dinu Roman, Grigore
Enache s�i mult�i alt�ii. Mi-aduc aminte că la o gală
pe Arena de box, unde concuram la categoria
muscă, am ies�it pe locul al doilea, răsplătit �iind
cu o pereche de tenis�i, un suspensor s�i un tricou.
Nu s�tiam că din tribună mă urmărea s�i tata. Când
am ajuns acasă, m-a luat din scurt, spunându-mi
că boxul nu e de mine. Recunosc s�i eu că nu
aveam acea spontaneitate nativă, acea tragere
către box, eram s�i cam sighinas�, as�a că am pus
mănus�ile ın̂ cui s�i m-am apucat de s�coală.

- Copiii dumneavoastră, nepot�ii?
- Fiul, Marius S� tefan Stroe a practicat judoul.

Fiica acestuia, nepot�ica noastră scumpă, Maria
Catinca Stroe , născută ı̂n 2008,(foto sus)
practică gimnastica, având la activ multe
prezent�e la ın̂treceri ın̂ t�ară s�i peste hotare. Iar
nepotul din partea �iicei, Dragoș Cauciuc (foto
jos), ajuns la vârsta majoratului, parcă are ın̂
sânge ceva din dragostea străbunicului pentru
sport. A luat-o de mic cu fotbalul, antrenor
�iindu-i fostul fotbalist al Unirii Brăila, Adi
Petrache. Mai apoi s-a ın̂drăgostit de tenis, sub
bagheta lui Liviu Popov s�i a lui Aurel Chis�ozan
de la „Spartacus”, dovadă teancul de diplome pe
care le-a obt�inut la diverse categorii de vârstă.
Iar acum practică cu regularitate ın̂otul.

- I�n ın̂cheierea acestei frumoase destăinuiri,
s�tiind că s�i acum, la venerabila dumneavoastră
vârstă suntet�i o persoană activă, vioaie, care nu
stat� i locului o cl ipă , ce recomandat� i

pensionarilor, persoanelor de as�a-
zisa vârstă a treia pentru a putea
trece mai us�or peste greutăt�ile
zilnice?

- Mis�care, plimbări ın̂ aer liber, o
carte bună, un program zilnic
ordonat s� i mult optimism, chiar
dacă viat�a ne oferă ı̂ncă multe
dezamăgiri.

- Vă mult�umim frumos.
Destăinuiri ale lui Petru STROE,

consemnate

de Florin-Lauren�iu BOȘNEAGU
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Ghinea Mitrea pornește în toate romanele sale
de la preceptul - cunoscut în genere de toată
lumea, însă interpretat de fiecare în felul său -
Via�a mea e un roman.

În afara celui apărut pentru prima dată, după
cum se știe, în gazeta sub formă deActualitatea,
serial, intitulat în care îșiCopii de mahala
urmărește propria existen�ă, celelalte căr�i (Între
două femei Scorpia cu ochi albaștri- 2020, -
publicat pentru prima dată tot sub formă de serial
în aceeași gazetă, apoi în volum în anul 2021,
Ocrotit de providen�ă Altă lume- 2021 și - 2021-
toate apărute la Editura Lucas din Brăila sunt, de
fapt, rezultate ale unei memorii ziaristice
fabuloase, dar și al unei imagina�ii scriitoricești
demne, ambele, de toată lauda.

Textele romanelor sale sunt, aparent, ușor de
citit – , cum ar scrie Alexandruplăcute cititorului
Odobescu, fapt care determină lectorul să
parcurgă pagină după pagină antrenat de ac�iunea

ce i se pune în fa�a ochilor odată cu deschiderea
căr�ii, citind mai ales cu inima, cu sufletul.

În numai doi ani să publici cinci căr�i, te duce
cu gândul în mod aproape inevitabil la prozatorul
și ziaristul - ce conducea ziarul stând șiRomânia
scriind în casa sa de la Bușteni - Cezar Petrescu
(cu a sa Cronică românească a secolului al XX-
lea), la Mihail Sadoveanu care a primit Premiul
Academiei Române pe anul 1904 pentru unul din
cele patru volume apărute în același an, fie la - de
ce nu? - Honore de Balzac care, neavând altceva
de făcut - bineîn�eles, în afara datoriilor la editorii
săi, scria, scria, scria (desigur, cu geniu!)
romanele Comediei umane.

Proza lui Ghinea Mitrea va rămâne, în primul
rând, prin ușurin�a cu care poate fi citită, în�eleasă
și, în mod deosebit, prin sinceritatea și
cursivitatea textelor tipărite. Fără o stilistică
foarte complicată, autorul romanului Altă lume
demonstrează că în mileniul al treilea se poate
scrie și așa: simplu, fără... înflorituri (sau...
floricele!) și corect din punctul de vedere al limbii
române literare, fapt demn de toată aprecierea în
aceste vremuri în care virgula între subiect și

Scriitorul brăilean Ghinea Mitrea
şi-a lansat cea de-a cincea carte

predicat este o... modă de netăgăduit la noua
genera�ie de scriitori (nu numai brăileni, ci și
români, în general, dacă nu chiar la nivel mondial,
fapt pentru care este de... calculatorul,vină
laptop ne înva�ă-ul și tableta care, toate la un loc,
pe to�i să... uităm diacriticele, semnele de
punctua�ie și alte asemenea... !amănunte

Privind aceste lucruri, Ghinea Mitrea rămâne
scriitor român care scrie în limba română literară.
El este autorul campion în vremurile Pandemiei -
cel pu�in la Brăila - cu volumele sale publicate și,
cu deosebire, prin prisma subiectelor abordate.

Deocamdată doar prolific, autorul își va asigura
un loc aparte, dacă nu în proza românească atunci
cel pu�in în literatura brăileană a acestor 30 de ani
de libertate (sau... libertinaj?) scriitoricească.

Altă lume se înscrie în seria romanelor marca
Ghinea Mitrea roman - așa cum am mai afirmat -,
ușor de citit de către lectorul obișnuit să mai �ină în
mâini acum, în mileniul al treilea, o carte pe suport
de hârtie, acum când -ul ne... �ine deaudiobook
urât în autoturismul personal (bineîn�eles atunci
când nu preferăm... manelele!). Nu se știe încă
dacă... pădurile au vreo contribu�ie la dezvoltarea
unei literaturi care nu mai aduce decât foarte rar pe
cineva în apropierea ei în afara celor ce o scriu și,
probabil, pe prietenii și cunoștin�ele apropiate.

Cartea, vrând-nevrând, s-a transformat în...
carte de vizită!

De la tirajele care umpleau rafturile
bibliotecilor atât cele publice, cât și cele din
apartamentele românilor, s-a ajuns la tirajul așa
numit confiden�ial și există într-adevăr oameni
realmente interesan�i care scriu lucruri valoroase
și care nu se bucură de o recunoaștere a valorii
intrinsece a operei lor decât dacă au făcut și
altceva în afară de literatură.

Faptul că este America poate că îlAltă lume
știau și cititorii, însă pentru adevăratul prozator
Ghinea Mitrea, adevărata Americă va rămâne,
este și a fost Brăila.

Părerea noastră este aceea că autorul rămâne
aici, la Brăila, înscris în linia prozatorilor-ziariști,
având voca�ie pentru ambele profesii deopotrivă.

Dacă înainte de 1989 publiciști, ziariști și
prozatori de talia unor Nicolae Cristache,
Corneliu Ifrim, Nicolae Grigore Mărășanu, Vasile
Rusescu, Tudor Octavian, C.Turturică au debutat
atingând chiar un anumit standard valoric în
proză, după s-au afirmat în literaturălovilu�ie
dinspre ziaristică: Viorel Chiurtu, Cezar Hîrjescu,
Vergil Matei, Ion Meca, D.C. Munteanu, Tudorel
Oancea, Virgil Popa, Constantin Turtoi.

Prin activitatea jurnalistică și publicistică tot
aici îl putem încadra pe medicul și muzicologul
brăilean Nicu Teodorescu.

În această înșiruire de nume își găsește locul
și prozatorul Ghinea Mitrea.

Aurel FURTUNĂ

Cronică de cenaclu

Odată cu reluarea activită�ilor cultural-
artistice, e adevărat, timidă, după perioada
nefastă generată de epidemie, în ședin�ele
Cenaclului asocia�iei a început derularea
lansărilor de carte scrise și comentate de
înșiși membrii acestuia. Astfel, recent a avut
loc prezentarea căr�ii „ ”, autorAltă lume

jurnalistul și scriitorul ,Ghinea Mitrea

despre care au vorbit profesorul și scriitorul
Jenică Chiriac și jurnalista și scriitoarea
Paula Buzoianu.

De asemenea consemnăm cu bucurie
lansarea volumului de poezie „Noaptea

zilei Neculai”, semnat de profesorul și poetul
Ghica, eveniment care s-a petrecut la Muzeul
Brăilei, prezentarea �iind realizată de
criticul literar prof. dr. , prof.Viorel Coman

univ. și prof. .Valentin Popa Daniel Chi�u

Căr�i care definesc
un scriitor

Membrii fanfarei „Casa
Sperant�ei”, care se ın̂tâlnesc
pentru repetit�ii vineri - de -
vineri la mini-clubul asociat�iei
noastre: Alexandru
Gheorghi�ă Ghi�ă,
Tănăsuică Adrian Vizireanu,
s� i s� i-auGeorge Marchin
extins, de curând,
preocupările, �iind solicitat�i
să urce pe scena teatrului
brăilean, alături de actori,
pigmentând cu prezent�a lor
momente de muzică de
fanfară, din scenariul piesei de
teatru „Gait�ele”, mult
savurate de publicul
spectator.







Bietul Tache, de meserie conductor
de bilete, mergea spre casă foarte
abătut s�i obosit. Sudoarea ın̂că nu i se
răcise pe corp ın̂ urma anchetei ın̂ care
vinovăt�ia lui era clară: nu fusese atent s�i
din această cauză trenuluigarnitura
666, ce era ım̂pinsă la peron, a lovit s�i
dărâmat operatorul �ix al stat� iei
terminus. Mergea pe drum ın̂jurând ın̂
sinea lui s� i opritor s� i mecanic s� i
garnitura...

Oboseala, dar mai ales starea
su�letească l-a ın̂demnat să intre ın̂tr-o
bodegă ies�ită ın̂ cale. Bani avea ca de
obicei, as� a că-i ceru ospătarului,
prezent după o oarecare ın̂târziere ın̂
parcurs, o votcă s�i patru mititei. Acesta
ıl̂ ın̂trebă sec:

- Ce preferat�i?garnitură
Lui Tache i se făcu negru ı̂n fat�a

ochilor s�i, scrâs�nind din dint�i, părăsi ın̂
grabă localul sub privirea nedumerită
s�i stupefact�ia chelnerului. I�n stradă ıŝ� i
blestemă zilele, mai ales ziua asta
nenorocită, când tot�i parcă luaseră la
cunos�tint�ă de cele ın̂tâmplate.

Ajuns acasă, sot�ia ıl̂ as�tepta cu masa
pusă, de mai bine de trei ceasuri.
Văzându-l abătut nu-l ın̂trebă nimic,
lăsându-l să mănânce ın̂ tihna aproape
perfectă a bucătăriei, pentru că
robinetul de la chiuvetă scăpa sacadat
pic după pic apa potabilă.

Tache interveni:
- Opres�te odată apa aia, că mă scoate

din sărite!
Sot�ia, cu o privire repros� abilă ı̂l

contră:
- Parcă n-ai s�ti, Tache, că doar te bat la

cap de-o săptămână să ı̂nlocuies� ti
garnitura stricată!

La auzul ultimelor cuvinte, Tache
urlă:

- Da, at�i a�lat cu tot�ii s� i acum vă batet�i
joc de mine!

Femeia ın̂lemni, apoi, ın̂cet ıî s�opti:
- Taci, Tache, nu vezi că doarme mama

cu fetit�a alături?
- Ce? A venit s�i soacră-mea? Cine a

anunt�at-o?
Apoi, după ce bău un pahar cu apă, voi

să continuie copioasa masă din iahnie
de fasole, dar brusc se opri s�i zise:

- Nu puteai s�i tu să gătes�ti ceva mai
bun azi?

Consoarta, evident s�ocată, căută să-l
ım̂buneze:

- S� tii că aveam ceva bani ın̂ casă, dar
astăzi mama s�i cu mine am ies�it ın̂
oras� la cumpărături s�i găsind ceva

Garnitura
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Profesorul Lică Barbu
şi elevii săi

frumos s�i convenabil, ceva ce ne trebuia
de mult ın̂ casă pentru fată, am cheltuit
tot�i banii.

- S� i, ce mă rog, at�i cumpărat?
- Un set complet de de patgarnitură

nes�ifonabilă.
Tache reus�i să mai pronunt�e prima

literă a alfabetului, după care ın̂cepu...
s ă s e z v â r c o l e a s c ă n e r v o s s� i ,
ın̂trerupându-s�i visul, se trezi ın̂ patul
din dormitorul personalului de drum,
complet refăcut �izic s�i psihic, căci, nu-i
as�a, de fapt nu se ın̂tâmplase nimic.

…Rapidist cum era de-o viat�ă, dădu
drumul radioului de pe măsut�ă, exact la
momentul s�tirilor sportive: „Garnitura
Rapidului a ın̂vins pe Dinamo cu 4 la 1”...

Ionel NEGRU�

Centrul de Crea�ie Brăila - imagine de la masa rotundă prilejuită de apari�ia
numărului 10 al revistei ”PRE�UL CUVINTELOR”, coordonată de profesoara Angela
BURTEA (în medalion), în parteneriat cuAs. C.A.R.P. „AnaAslan” Brăila.

Spre deosebire de multe alte mărfuri revista „Pre�ul cuvintelor” are darul de a transmite
un mesaj, de a trasa un drum, de a îndruma. ScriitoareaAngela Burtea, colega noastră de
cenaclu, ne demonstrează încă odată, astăzi, când nu se mai dă prea multă crezare
cuvântului, că încă mai există credin�ă, că se luptă să pre�uim cuvintele, pentru ca acestea
să-și păstreze adevărata valoare și putere pe care le-au avut dintotdeauna. Felicitări!

Scriitorul citind din crea�ia sa
în cadrul Cenaclului

NINO - NINO

Pe colegul nostru de cenaclu, ziaristul s� i scriitorul
Lică Barbu, init�iatorul s� i su�letul unui generos proiect
cultural-educativ, e vorba de „Zâmbetul unes� te”,
„patronat” de Asociat�ia Culturală „Leviathan” ı̂n
colaborare cu Biblioteca Judet�eană „Panait istrati”,
Brăila, constituit dintr-o trupă de copii ce poartă
numele de NINO-NINO, l-am abordat recent, rugându-l
să ne povestească cum decurge activitatea acestuia. S� i
iată ce am a�lat chiar de la Licut�ă:

- Sâmbătă, 19 martie 2022, întâlnirea a fost
programată pentru ora 11, la bibliotecă. În drum spre
locul de întâlnire, m-am întâlnit cu cinci feti�e din grup
și am mers la Sala Polivalentă ca să o „recuperăm” pe
Roxana Ioana Dan, membră a echipei de handbal HC
Dunărea Brăila – juniori, mândră că doar ce repurtase
încă o victorie într-o competi�ie cu echipe din alte
localită�i. E important să men�ionăm asta.

Discu�iile despre ce au de făcut în acea zi încep pe
drum, în autobuz. Până ajung la bibliotecă, programul
este ca și făcut. Știu și călătorii din autobuz, pentru că
fetele vorbesc tare, ron�ăind din chipsurile pe care le-
am împăr�it fră�ește. Roxana, în acest timp, ne
povestește cum a marcat ea goluri la meci. Ba ne și
arată.

La bibliotecă, fetele își intră în roluri: Nira Guedenon

desenează, face tumbe, executate corect deDaria State

altfel, chiuie și �opăie ca o vrăbiu�ă, iarAlma Guedenon

Roxana le provoacă pe toate la zbenguială. O oră
durează asta. Mai fă, Licu�ă, activitate artistică dacă
mai po�i!

Răsfă�atele sunt ele jucăușe, dar îndată ce încep
repeti�iile, pe melodia știută și sub coordonarea Dariei
Floricica, o feti�ă care se pricepe la dans, cu un avânt de
nestăvilit se întrec care mai de care să impresioneze.
După care, încercând să le descriu scenariul următoarei
edi�ii de știri „Nino Nino și Brăila”, joaca a continuat,
propunându-le să să creeze un moment de pantomimă.
Și, culmea, le-a reușit!

Ah!, am uitat să precizez: repeti�iile acestea își au un
anume rost. La sfârșitul lunii aprilie va avea loc la
bibliotecă lansarea căr�ii „Aventurile lui Licu�ă dincolo
de Capătul Lumii” scrisă de mine, carte publicată la
Editura Leviathan, ocazie cu care grupul ,,Nino Nino” va
sus�ine un mic spectacol la care vă invităm și
dumneavoastră, cititorii acestor rânduri! (V. MATEI)



FLORIILE
Duminica Floriilor sau a Stâlpărilor

(ramurile de palmier sau �inic, cu care a fost
ın̂tâmpinat Iisus la intrarea ın̂ Ierusalim) este
una din cele 12 sărbători ım̂părătes�ti din
cursul anului bisericesc, comemorată
ı̂ntotdeauna ı̂n ultima duminică dinaintea
Pas�telui.

După un obicei străvechi, ment�ionat chiar
ı̂n sec. IV de către pelerina Egeria s� i
generalizat ın̂ toată biserica cres�tină, se aduc
ı̂n biserici ramuri de salcie, care sunt
binecuvântate s�i ım̂părt�ite credincios�ilor ın̂
amintirea ramurilor de �inic s� i de măslin cu
care mult�imile au ın̂tâmpinat pe Domnul la
intrarea sa triumfală ın̂ Ierusalim s�i pe care
noi le purtăm ın̂ mâini ca semn al biruint�ei
ım̂potriva mort�ii.

Mântuitorul este primit cu atâta entuziasm
de către mult�ime, datorită ın̂vierii lui Lazăr
din mormânt, minune sărbătorită ın̂ sâmbăta
dinainte Duminicii Floriilor. Biruint�a Sa
asupra mort�ii lui Lazăr prevestes�te biruint�a
asupra propriei mort�i. Din acest motiv, de
Florii purtăm ramuri de salcie ın̂mugurite,
simbol al biruint�ei viet�ii asupra mort�ii.

După modelul mult� imii din cetatea
Ierusalimului, care L-a ı̂ntâmpinat pe
Mântuitor cu frunze de palmier, Biserica
Ortodoxă a rânduit ca. După săvârs� irea
S�intei Liturghii, să se s�int�ească ramurile de
salcie aduse de credincios�i. Slujitorii Bisericii
citesc rugăciuni de s�int�ire a salciei, t�inând ın̂
mâini, ca simbol al biruint�ei viet�ii asupra
mort�ii, �iind cunoscut faptul că salcia are o
mare putere de regenerare.

După slujbă, oamenii duc acasă ramurile
s�int�ite s� i binecuvântate s�i ating cu ele copiii,
ca să crească mari s� i frumos� i , apoi
ı̂mpodobesc cu ele icoanele, us� i le s� i
ferestrele sau le duc la mormintele rudelor s�i
apropiat�ilor.

ÎNVIEREA LUI HRISTOS
I�nvierea lui Hristos este evenimentul ın̂

c a r e s e d e s ă v â r s� e s� t e l u c r a r e a s a
mântuitoare. I�nvierea ne-a arătat că ın̂ cer
este un Dumnezeu care este iubire, pentru că
ın̂ unitatea Lui sunt trei persoane ce se iubesc
cu o iubire fără scădere din veci s� i din iubirea
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Religie cre tin-ortodox] ã

Se-adună via�a-n os de rădăcină
Din freamătul ce tulbură frunzișul,
Cresc lujerii tăind către lumină
Prin scoar�ele solzoase și desișuri.

În barbă, o�etarii-și jură-ntruna,
Și molfăie-n sticloase maxilare
frunzișul veșted. Sus, pe boltă, luna,
Se delecta, placidă, peste zare.

O oaste de furnici trecea cu cântec
Pe sub căscioara unui biet paing,
Ce-a zămislit-o chiar din propriul
pântec,
Să �ină stânjeneilor de frig.

Trei buburuze, sus, pe romani�e,
Se desfătau sub razele solare,
Cu opincu�e strânse în noji�e,
L a b r â u p u r t â n d c h i m i r d i n
trestioare.

Într-un alt col� din falnica pădure,
Câ�iva mistre�i scurmau pământul
reavăn,
Ceva mai sus, din tufele de mure,
Se înfrupta un urs, ceva, mai
zdravăn.

O căprioară se-adăpa s�ioasă
Dintr-un izvor ce șuiera la vale,
Natura e aici, la ea, acasă,
Printre crăi�e, urși și căprioare.

Pădurea-i toată cânt de �iin�are
Cu tari pece�i supusă legii �irii,
Un cosmos făurit ca sărbătoare,
Primit în dar din palmele iubirii.

Și cine-ar îndrăzni să-i strice legea,
Răstălmăcindu-i toată judecata?
S-ar ridica și cel din urmă stânjen
Să dea răspuns: "Întotdeauna gata!"

Cântecul pădurii
Bogdan Florin BOITAN

aceasta a creat s� i persoanele omenes�ti s� i le-a
chemat la o ves�nică viat�ă de iubire ın̂tre ele s�i
cu El. Prin I�nviere am a�lat despre pret�ul
nesfârs� it al �iecărei fapte a mele din cursul
viet�ii pământes� ti. Am a�lat despre pret�ul
nesf ârs� i t a l persoanei propri i s� i a l
persoanelor semenilor mei.

Dacă ı̂n matematică se vorbes� te de
ridicarea numerelor la puterea a doua, a
treia, a zecea, a suta etc, I�nvierea ridică la
puterea eternă persoanele umane, faptele lor
de �iecare clipă, deci ı̂nses� i aceste clipe.
Faptele noastre bune sau rele ı̂s� i ı̂nscriu
urmările lor, potent�ate pentru eternitate, nu
ın̂tr-o esent�ă generală impersonală, care n-
are cons�tiint�a de ele, s� i deci nu suferă de cele
rele s� i nu se bucură de cele bune, ci ı̂n
cons� tiint�a noastră personală eternă,
condit�ionând ın̂ălt�area s�i fericirea noastră
sau nefericirea noastră ın̂ ves�nicie.

Pentru cres� tinul ortodox, Pas� tele este
principalul reper liturgic, care durează 120
de zile, aproape o treime din ın̂tregul an.

RUSALIILE
Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a fost

numită ı̂n românes� te „Rusalii” de la
sărbătoarea tranda�irilor din lumea romană,
consacrată cultului mort�ilor. Cres� tinii au
preluat obiceiul roman, făcând din sâmbăta
dinaintea Rusaliilor una din zilele de
pomenire generală a mort�ilor.

Rusaliile reprezintă s� i consacrarea
solemnă a Bisericii ı̂ntemeiate de Iisus
Hristos. Duhul Sfânt nu este dăruit numai
Bisericii ın̂ ansamblu, ci s� i �iecărui cres�tin ın̂
parte cu darurile sale. Minunea Rusaliilor de
la Ierusalim se continuă ın̂ Biserică, aducând
rod ın̂ taina Sfântului Mir. De aceea, Rusaliile
sunt s�i o sărbătoare de mult�umire pentru
harul Mirului.

Prin pogorârea Duhului Sfânt, a ın̂ceput o
epocă nouă ı̂n istoria mântuirii neamului
omenesc. Astfel, a luat �iint�ă ın̂ chip văzut
Biserica, adică I�mpărăt�ia lui Dumnezeu pe
pământ, �lacăra Duhului Sfânt ın̂ lume. S-a
ım̂plinit ın̂ acest mod t�elul �inal al ın̂trupării,
al jertfei de pe cruce s�i al I�nvierii Domnului.

(fragmente din cartea „Marile praznice

împărătești Constan�a Munteanu”, autor )

Recunoaștere a talentului
Cu lucrarea „ ”,Recoltă bogată

(foto dreapta) artista plastică
Ruxanda Ciupercă-Ruxy (foto
stânga), membră a cenaclului
nostru, a obt�inut un binemeritat
premiu la cea de a XXI-a edit�ie a
Salonului de Primăvară al Artei
Naive, desfăs�urat recent la Bacău.

De o bună apreciere a juriului s-a
bucurat s� i artistul plastic Dumitru
Ștefănescu-Ștef, prezent s� i el cu
lucrări pe simezele salonului
băcăuan, alături de alte zeci de
creatori de artă naivă din diferite
zone ale t�ării. Felicitări!



Omul nu poate rata întâlnirea cu destinul
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Când Firică a deschis ochii după zilele ın̂
care s-a zbătut ın̂tre viat�ă s�i moarte, medicii
l-au considerat un miracol. I�l socotisesră un
caz fără sperant�ă s� i l-au lăsat să-s� i dea
su�letul ın̂ linis�te. Lângă patul său nu era
nimeni. Doar un muc de lumânare lipită de
buza cănit�ei de băut apă, pâlpâia pe noptieră,
unde a fost lăsată de măicut�a care ıl̂ veghease
până ın̂ urmă cu câteva ore când, la rândul ei
a fost doborâtă de boală. I�l chinuia setea, iar
linis�tea ne�irească ın̂ ın̂tunericul subt�iat de
lumina zorilor s� i de cele câteva felinare
atârnate de tavanul salonului imens, ı̂i
dădeau senzat�ia că se a�lă ın̂tr-un cavou. Un
�ior i-a străbătut trupul s�i l-a făcut să se
ın̂trebe dacă nu cumva a ajuns ın̂ rai sau ın̂...
Era totus�i, prea multă linis�te ca să se a�le ın̂
locul unde niciun muritor n-ar dori să ajungă
su�letul său după moarte.

A auzit scârt�âitul dus�umelei sub pas�ii grei
ai supraveghetorului venit să vadă dacă mai
trăies�te Căci mort�ii trebuiau scos�i din salon
ın̂ainte de schimbarea turei de noapte. L-a
lumina felinarului din mâna sa, omul cu
mort�ii l-a văzut pe Firică mis�cându-s�i buzele.
Surprinderea i-a devenit sperietură, atât de
mare ın̂cât s-a tras ın̂apoi lovindu-se de patul
vecin. Dezechilibrat, a căzut peste bolnavul
trezit brusc din somn s�i speriat de moarte de
grămada umană prăbus�ită peste el. I�ntregul
salon a sărit ın̂ picioare la auzul t�ipătului de
groază al celui convins că ıî sunase ceasul.

Surorile de caritate au alergat ın̂tr-un
su�let s�i prima care a ajuns l-a auzit pe
Firică cerând apă cu glas sfârs�it. Era

Trăim într-o lume apocaliptică în care destinul este perceput ca o înșiruire de
bucurii și necazuri rânduite de un demiurg implacabil și străin de voin�a noastră.
De altfel, via�a �iecăruia este o roată a norocului, o pendulare între bine și rău, o
succesiune de valuri pe care plutim înainte de a ne scufunda. Iar când un talaz își
pierde for�a și se stinge în apele liniștite, din unduirile vie�ii se naște altul, apoi
altul și altul, ale căror creste înspumate sunt corăbiile pe care navigăm până când
eșuăm pe �ărmul spre care pornim de când ne naștem. Dacă suntem în căr�ile
destinului, când credem că totul s-a sfârșit, ne trezim trași din nou în larg și un alt
talaz ne poartă spre noul �ărm hotărât de soartă. Trăim cu iluzia că suntem
făuritorii propriului destin și abia când ajungem la sfârșit realizăm că cei care
încearcă sa se opună valului sunt purta�i ca niște coji de nucă spre �ărmul
predestinat. În ce măsură se întrepătrund dorin�ele noastre cu voin�a destinului
nu vom a�la niciodată. Fără să ne dăm seama, după �iecare încercare a vie�ii
su�letul se metamorfozează ca și când în trupul nostru se reîncarnează un alt
spirit și chiar dacă ne păstrăm chipul, suntem al�i oameni și ne uităm înapoi, la cei
care am fost, cu compasiunea cu care am privi un mort.

Războiul este una din marile încercări ale existen�ei umane lăsând urme adânci
în su�letele celor care l-au trăit. Dimensiunea lui apocaliptică este măsurată în
sacri�iciul de vie�i omenești și este dată de faptul că, spre deosebire de alte
cataclisme greu de anticipat și de evitat, războiul și distrugerile care îl înso�esc
sunt provocate în mod voit de om. Prin cataclismele naturale pământul și natura
se reașează în matcă, se puri�ică și își recapătă echilibrul necesar pentru a merge
mai departe. Prin război însă, omul se autodistruge, pe el și natura, dintr-o
demen�ială dorin�ă de a rămăne singurul vânător de pe pământ.

atât de slăbit ı̂ncât nu se putea t�ine pe
picioare s�i a fost internat ın̂tr-un sanatoriu
de recuperare de lângă Târgu Neamt�.

După două luni se ın̂tremase s�i a fost trimis
la regiment. Era alt om s�i cei care ıl̂ s�tiau
dinainte de boală, nu-l mai recunos�teau.
Boala lăsase urme adânci ın̂ su�letul său s�i cei
din jur nu reus�eau să ın̂t�eleagă cum poate un
om să devină altul ın̂tr-un timp atât de scurt.

Nu fusese niciodată atât de aproape de
moarte. O invocase când se simt�ise pierdut s�i
cu su�letul rătăcit, dar atunci moartea era
departe s�i nu cunos�tea groaza care te ia ın̂
stăpânire când ea ıŝ� i ın̂tinde brat�ul către tine.
I�n spital, ı̂n clipele de cumpănă a urât
moartea s�i s�i-a dorit mai mult decât orice, să
trăiască. I�i trecuse prin fat�a ochilor ın̂treaga
viat�ă s� i s� i-a dat seama că pret�uise mult
dincolo de cât se cuvenea, lucruri s�i oameni
incapabili să-i răspundă cu aceeas�i pret�uire.
Iubise o fantomă s�i se hrănise cu otrava unei
iubiri după care tânjise fără sperant�ă.
Orbecăise prin ın̂tunericul mint�ii, fugise de
adevăr s�i se amăgise cu iluzia că poate, ın̂tr-o
zi, ea ıl̂ va iubi. O iubire imposibilă cerută
unei �iint�e care nu a fost a lui niciodată, nici ın̂
scurtul timp cât au fost ım̂preună. Dacă ar �i
putut, ar �i fost furios pe slăbiciunea sa, o
slăbiciune care ıî t�inuse su�letul ın̂lănt�uit ın̂
amăgire s�i sperant�ă des�artă.

Boala a fost s�ocul care l-a trezit la realitate.
Ca s�i când trecuse printr-un purgatoriu, din
lupta cu moartea a ies�it vindecat de dragoste
s�i cea care ıl̂ făcuse să sufere a devenit o
amintire s�tearsă s�i repede uitată.

Recrut�ii l-au poreclit ,,Bătrânul”. S� i aveau
motive s-o facă de vreme ce pe terenul de

instruct�ie la noile tunuri cu vopseaua intactă,
sosite de curând din Frant�a, era mai put�in
sergent s� i mai mult un tătuc sfătos s� i
meticulos pe care put�ine lucruri ıl̂ scoteau
din felul lui de a �i.

I�n a cincea zi a bătăliei de la Mărăs�es�ti,
bateria a trecut printr-un moment de
cumpănă când a fost pe cale să �ie
ım̂presurată după ce trupele din fat�ă s-au
retras sub presiunea nemt�ilor. Sub ploaia de
gloant�e, comandantul a ordonat părăsirea
pozit�iei. Firică a continuat să tragă s�i intuind
parcă surprinderea comandantului său, s-a
ın̂tors s�i s�i-a mis�cat brat�ele. ,, Mai am un pic
de treabă s�i gata!” - părea să spună gestul
său. Nemt�ii pătruns�i s-au adăpostit la teren,
iar compania română a avut răgazul să se
regrupeze s�i să contraatace. La sfârs�itul zilei,
comandantului bateriei nu-i era clar dacă
trebuie să-l felicite sau să-i facă raport s�i să-l
trimită ın̂ fat�a Curt�ii Mart�iale. O�it�erul s-a
linis�tit după ce bateria a fost citată prin
ordinul de zi al comandantului diviziei, iar el,
decorat pentru bravură.

Printr-o ironie a destinului, România
victorioasă ın̂ marile bătălii ale anului 1917,
a ın̂cheiat războiul ın̂ genunchi s�i a semnat
Pacea de la Bucures�ti din pozit�ia de t�ară
ın̂vinsă. Una dintre impunerile păcii a fost
demobilizarea armatei s�i astfel, sute de mii
de soldat�i au fost lăsat�i la vatră.

Din idealul reın̂tregirii cu care t�ara intrase
ın̂ război, părea că s-a ales praful s�i România
Mică ce se visase mare, a devenit s�i mai mică
după ce mare parte din Dobrogea a fost
cedată Bulgariei iar granit�a de pe vârful
Carpat�ilor, a fost mutată la sud de aces�tia. Pe
lângă pierderile teritoriale, România trebuia
să plătească despăgubiri imense, inclusiv
cedarea câmpurilor petrolifere către
Germania. I�n tumultoasa s�i tragica sa odisee,
România prinsese ın̂că odată valul ucigas� s�i a
ajuns ın̂ vâltoarea care a tras-o la fund, iar
unirea românilor ın̂tr-o singură t�ară devenea
un vis imposibil.

Capricios , destinul s� i -a schimbat
dispozit�ia stricând astfel aranjamentul celor
care ıŝ� i frecau mâinile de satisfact�ie. Nici nu
se semnase ın̂că male�ica pace că cele două
mari imperii care sufocau România s� i
stăpâneau provincii românes�ti, intraseră
deja ın̂ descompunere. As�a se face că până la
sfârs� itul anului, românii au trecut de la
agonia ı̂nfrângerii la euforia ı̂nfăptuirii
României Mari. A fost noroc, conjunctură
istorică sau a contat inspirata s�i cruciala
opt�iune politică de a intra ın̂ război alături de
nat�iunile ın̂vingătoare ın̂ �inal, e greu de
spus. Destinul a arătat că este de partea
noastră s�i ne-a acordat s�ansa de a anula o
pace ticăloasă s�i de a deveni ceea ce istoria
ne ın̂demna să �im: o nat�iune ın̂tregită.

A ajuns acasă la sfârs�itul lui iunie. Când a
deschis poarta, copiii Icăi, cei ın̂tâlnit�i ın̂
drum s�i adus�i, ım̂preună cu mama lor la el
acasă, au rămas ı̂nmărmurit�i la vederea
uniformei de soldat. I�n luna martie a acelui
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Neîncetat
Alexandru ENE

Neîncetat am plâns
Până când plânsul
s-a topit în râs.

Neîncetat am zâmbit
Până când zâmbetul
Scrâșnind, a pierit.

Neîncetat am privit
Până când ochii plângând,
De oboseală au orbit.

Neîncetat, eternul
Nu-i vesel sau trist
El e doar veșnic.

an comandatura militară germană, printr-un
raid, adunase tot�i refugiat�ii s� i ei trăiseră
calvarul trimiterii fort�ate, sub pază armată,
ın̂ satul lor din sudul Dobrogei. Nu au mai
găsit pe nimeni dintre cei cunoscut�i, iar pe
ruinele caselor distruse cres�teau bălăriile.
Câteva familii de bulgari, stabilite acolo ın̂
ultimul an, i-au primit cu dus�mănie s�i Ica a
hotărât că e mai cuminte să se ın̂toarcă la
Brăila. Au ajutat-o nis� te fugari care se
adăposteau ın̂ baltă de frica bulgarilor. Acum,
chiar dacă ar �i vrut să revină la casa lor, nu
mai puteau căci satul era dincolo de noua
granit�ă păzită de grăniceri bulgari.

I�n fat�a intrării ı̂n casă, as�ezată pe un
scăunel, Ica spăla de zor nis�te rufe. Când l-a
văzut, fat�a i s-a deschis ın̂tr-un zâmbet s�i
imediat s-a ridicat, rus�inată parcă de bucuria
ei.

- Bine-ai venit, nene Firică! Te-am
as�teptat... Adică mama te-a as�teptat... Da' s�i
io, de ce să nu spui drept. - a lăsat ea să-i
scape.

Instinctiv, Firică s�i-a dus mâna la barbă.
,,Nene? De ce nene? Atât de tare am
ım̂bătrânit?” N-o ın̂trebase cât�i ani are, dar
nu putea �i mai mică cu mai mult de trei-
patru ani decât el.

- Bine te-am găsit, mătus�ică!- a răspuns el
pe un ton glumet� s�i amândoi au izbucnit ın̂
râs.

S� i as�a emot�ionată de prezent�a lui, Ica s-a
pierdut cu �irea s�i a rămas tăcută, privindu-l
pe sub sprâncenele ei frumos arcuite. Firică
i-a redescoperit ochii mari, fat�a ovală s� i
buzele cărnoase. Se ım̂plinise la trup s�i prin
bluza subt�ire, de at�ică, pieptul i se ridica ın̂
ritmul dat de respirat�ia precipată dintr-o
dată. Din teamă fat�ă de frumuset�ea ei plecase
ultima dată, speriat că ar putea �i prins din
nou, ın̂ mrejele unui chip frumos.

Băzmălut�a ıî căzuse pe spate lăsând la
vedere părul negru ım̂pletit ın̂tr-o coadă
care, ın̂ timp ce spăla, ıî alunecase ın̂ fat�ă s�i
acum, ı̂i acoperea, cochet, un umăr s� i
jumătate de piept. Ai �i zis că se pregătise
dinainte pentru momentul revederii cu
Firică, dacă n-ar �i fost cele câteva s�uvit�e
rebele desprinse din coada groasă strânsă cu
o fundă ros� ie, care ı̂i cădeau peste fat�ă.
I�ncerca să le dea peste cap cu dosul palmei
ude s�i nereus�ind, su�la prelung ın̂ sperant�a că
le va ı̂ndepărta. Semăna cu un copil
bosum�lat s�i pe Firică aproape că l-a pufnit
râsul, atât de caraghioasă i s-a părut femeia
ın̂ strădania de a-s�i aranja părul. Părea atât
de �irească ın̂ gesturile ei ın̂cât crea senzat�ia
că este acolo dintotdeauna, iar el era cel
ın̂străinat de loc, ın̂ timp ce ea ıl̂ as�teptase să
se adune de pe drumuri. Instinctiv, a ın̂tins
mâna s-o ajute cu �irele rebele. Tocmai
atunci, din casă a ies�it mama lui. Bătrâna ıŝ� i
târa picioarele bolnave s�i as�a cum o s�tia, a
izbucnit ı̂n pl âns. Dintotdeauna ı̂s� i
exprimase tristet�ea s�i bucuria prin lacrimi.

Ica ıî turna apă din ibricul cu smalt�ul sărit
s�i Firică ıŝ� i freca, energic, brat�ele s�i pieptul,
ajutându-se de săpunul de casă, făcut de
mama lui.

- Am pus apă la �iert s�i după ce mănânci,

poate te scalzi. O să-t�i aduc albia ın̂ tindă.
Lui Firică i s-a părut ne�iresc ca cineva să

aibă grijă de el s�i nu a răspuns. După doi ani
petrecut�i ı̂n trans�ee se dezobis�nuise, iar
gândul că ı̂i pasă cuiva de el ı̂i ı̂ncălzea
su�letul.

I�n răcoarea odihnitoare a odăii ferită de
razele soarelui, s-a simt�it inundat de o
imensă bucurie, as�a cum nu mai simt�ise
niciodată. Trăia fericirea celui ajuns la liman
după ce trecuse pritr-o furtună ın̂grozitoare.
S-a as�ezat ı̂n pat s� i a adormit ı̂mbrăcat
cufundându-se ı̂ntr-un somn adânc, cum
numai ın̂ copilărie mai cunoscuse. Era prima
oară, după doi ani, când nu mai simt�ea ın̂
coaste pământul rece s�i tare. Nu s�tia cât timp
trecuse când a auzit us�a deschizându-se s�i
Ica a intrat t�inând sub brat� lenjeria. I�n
cealaltă mâna t�inea lampa ın̂ lumina căreia
părea că plutes�te.

- Mama s-a culcat. O supără tare guta...- s�i-a
justi�icat ea prezent�a.

Rostea ,,mamă” atât de �iresc ın̂cât Firică a
fost tentat să creadă că mama lui o adoptase
s�i lui nu-i spusese ın̂că.

As�ezat pe scaun, o privea fascinat cum
ım̂pătures�te macatul de pe pat, pe care l-a
as�ezat, apoi, pe alt scaun s�i după ce l-a netezit
cu palmele, a as�ezat deasupra pernit�ele
decorate cu �lori cusute ,,ın̂ urma acului” de
mâna pricepută a mamei sale. A ı̂ntins
cearceaful preocupată să nu facă nicio cută s�i
să-l aranjeze cu dantela de pe margine, s�i ea
ı̂mpletită de mama lui, la �ix o palmă
deasupra pres�ului de lângă pat. Tânăra
trebăluia absorbită de muncă lăsând
impresia că a uitat de el s�i ın̂ lumina slabă a
lămpii trupul ei se unduia trimit�ându-s� i
umbra urias� ă, frântă la ı̂ntâlnirea dintre
podea s�i perete, ın̂tr-un dans unduitor s�i
lasciv, ca al unei dansatoare de la un circ
ambulant. A luat cele două perne s�i le-a lovit,
pe rând, cu pumnii strâns�i până au rămas
ın̂foiate ca nis�te gogos�i s�i le-a as�ezat la capul
patului. Apoi, a as�ezat deasupra pijamaua s�i
printr-o mis�care amplă, a ı̂ntins celălalt
cearceaf căruia i-a răsfrânt colt�ul. .

- Dacă t�i-e rece spre dimineat�ă!... a spus ea,
atingând cu palma pledul as�ezat la celălalt
capăt al patului.

Firică a rămas tăcut, fascinat de vocea ei.
S� i-ar �i dorit ca Ica să nu mai termine ce
ın̂cepuse ca s-o poată privi la nesfârs�it. Ei
ın̂să, i s-a părut ne�irească tăcerea lui s�i fără
să-l privească, s-a grăbit să-i spună:

- Am terminat....
Zâmbetul lui enigmatic, abia perceptibil, a

nedumerit-o.
- N-am... făcut bine?... Mai ai nevoie de

ceva?...
,,De tine! - ar �i vrut el să-i spună, dar n-a

mai avut timp, căci Ica s-a desprins din loc.
-Atunci, io te las...
Avea un glas melodios s�i Firică s�i-a spus că

sigur cântă frumos. A vrut să-i spună că ar
vrea s-o audă cântând, dar tocmai atunci, Ica
a deschis us�a.

- De ce pleci?...
Vocea lui a răsunat ca un ecou al

gândurilor sale. A�lată dincolo de us�a ın̂chisă,
Ica nu l-a mai auzit. Cel put�in as�a a crezut el.

Verde crud

Un verde crud mi-a împânzit �iin�a
cu credin�ă,
Mi-a colorat cămări de su�let cu
vitalitate,
Lujeri și-a răs�irat prin vene cu
dorin�ă
Ș i a � e s u t i u b i r e , s p e r a n � ă ,
simplitate.

Un verde crud îmi poartă gândul la
copilărie,
Cu dor de primăvară ce-abia
regenerează,
Aduce Înviere. Armonie și multă
Bucurie
E n t u z i a s m . . . o s i m f o n i e -
mprospătează.

Cu verde crud din roua, oglindă-n �ir
de iarbă,
Eu pot să cânt miti�ic în zori de
dimine�i
Sau pot și să descânt, ca vraja-mi să
absoarbă
D i n s u �l e t p l u m b u l g re u , to t
alungând triste�i.

Fănica TĂNASE

EPIGRAME

Obsesie perpetuă
Cum în „media” constat

Doar de pensii se vorbește
Spui cu creierul „spălat”:

Cine dracu mai muncește?!

Regimul unor aleși
În politică le pare
Indicat și sănătos,

Să ignori o masă mare
Pentru un ciolan de ros.

Ionel NEGRU�
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Volumul semnat de„ ”,Provincia magna
profesorul , scriitor, eseist,Viorel Coman
critic și istoric literar, publicat la Editura
Istros – Muzeul Brăilei, în anul 2013, adună
în cele 280 de pagini referiri despre
unsprezece oameni de cultură brăileni,
personalită�i excep�ionale pentru spa�iul
Brăilei și al Dunării de Jos, cei care rotunjesc
o cunună, ce face să strălucească această
zonă sud estică, un spa�iu mirific plin de
legende, de mituri și de taine. În ordinea
așezată de autor în acest volum, ei sunt: Nae
Ionescu, Vasile Băncilă, Mihail Sebastian,
Dumitru S. Panaitescu – Perpessicius,
Constantin Sandu-Aldea, Panait Istrati,
Fănuș Neagu, Ilarie Voronca, Nicolae
Grigore Mărășanu, Petre Bălănică –
Nicăpetre, Vasile Parizescu. Fiecare, în
felul său, prin scrieri, prin sculptură, prin
atitudini artistice manifestate în diferite
forme, au împodobit cultura locului, căreia,
în mod consistent participativ, i-au adus
daruri de crea�ie, ce au rămas în memoria
tuturor.

Volumul acesta este o primă edi�ie, ce și-a
statornicit deja entitatea valorică, asemeni
tuturor crea�iilor acestui mare scriitor, critic
literar brăilean, un iubitor de Brăila, iubitor
de oamenii care-și pun talentul pe tava
ofrandelor aduse acestor locuri. Va urma și
edi�ia a doua, iar, pentru dragostea sa
stăruitoare adusă dar cuvântului scris,
profesorul și criticul literar aViorel Coman
fost premiat în anul 2015 de către Uniunea
Scriitorilor din România, într-o festivitate,
ce a avut loc în Casa „Cuza Vodă” a
Muzeului de Istorie „Paul Păltânea” din
Gala�i, organizată de Filiala Sud-Est a USR,
pentru volumul său „ ”.Provincia Magna

Volumul este o „ , unlec�ie de mărturie”
„ , construit ca-n basmelepod – minune”
românești, prin demersul acesta istoric, în
care „ prindea conturliteratura câmpiei”
mult mai târziu, de-a-lungul vremii,
căpătând un rol marcant în evolu�ia

ascendentă a acesteia. Este destul de
f r u s t r a n t f a p t u l c ă , l u â n d î n30

A readuce în aten�ia cititorilor un volum publicat cu ceva timp în urmă, semnat
de un critic literar infatigabil nu poate fi nici superfluu, nici inutil, deoarece
„Provincia din sud-est, cuprinzând Brăila și Bărăganul, a impus în literatura
română cele mai subtile forme de existen�ă a balcanismului literar”, pe care
autorul îl înnobilează, relevându-l în scrierile unor mari scriitori, care reprezintă
„ ”.Autorul spune: „...provincia literară din sud-est O literatură de certă valoare a
fost posibilă numai atunci când scriitori mari care reprezintă provincia de sud-
est au avut revela�ia că Bărăganul stă pe o carte „Provincia din...” Și abia atunci:
sud-est și-a căpătat identitate literară numai după ce a învă�at să citească
semnele adânci ale căr�ii de sub ierburi” creând astfel literatura câmpiei, „ .”

considerare anii de ocupa�ie turcească, timp
de aproape trei secole, via�a în aceste locuri a
curs aproape firesc, în nefirescul acelor
vremuri, fără să fi rămas, însă, mărturii
literare scrise, de parcă acestea s-au pierdut
în apele Dunării. Doar întâmplări, �esute pe
fir de poveste, șoptite la popasuri târzii, aduc
din depărtate vremuri unele închipuiri
despre ce va fi fost atunci.

În timp, au urmat condeieri vrednici, care
au nemurit pe coala vremii mitologii
fabuloase, pe care, iată, criticul literar Viorel
Coman, într-o deplină consonan�ă empatică,
le devoalează cu probitate și pertinen�ă,
apelând la subtilită�i critice inconfundabile,
confirmând încă odată, dacă mai era nevoie,
afirma�ia lui Lucian Blaga, ce hotărăște, fără
întoarcere, că: „Destinul omului este crea�ia.
Poetul / scriitorul este nu atât un mânuitor
cât un mântuitor al cuvintelor. El scoate
cuvintele din starea lor naturală și le aduce
în starea de gra�ie.”

Viorel Coman este un scriitor care a reușit
să edifice sobru și durabil, templul său de
critic literar remarcabil, consacrat pentru
p o s t e r i t a t e , d a r m a i a l e s , p e n t r u
contemporaneitatea interesată, ctitorindu-și
opera cu migală de bijutier, știind să vadă
mitologia din spatele scrierilor autorilor
analiza�i, s-o eviden�ieze, �esând eseuri
despre spiritualitatea locurilor și a
oamenilor.

Fiecare incursiune în opera unui nume
dintre cele prezente în volum este ca o
călătorie în „mașina timpului”, ce reînvie un
trecut fabulos, din care se pot extrage
mărturii culturale demne de a fi aduse la
lumina în�elegerii și aprecierilor cititorilor.
În fiecare nume men�ionat de către autor,
cititorul află un mare căutător de ideal, un
darnic condeier și un iubitor al acestor
locuri, pe care le-a împodobit cu crea�iile
sale.

Volumul, în sine, constituie o lectură
interesantă și utilă, fiind un mijloc
îndrumător important în cunoașterea
aprofundată a oamenilor de cultură analiza�i
cu intensitate și tandre�e sentimentală de
către scriitorul Viorel Coman, care le
cunoaște crea�ia, o iubește și o transmite. De
fapt, nu este doar o carte de prezentare a unei
anumite perioade destul de ambiguă și
complicată. Autorul nu se limitează la a

releva cronologia semnificativă a crea�iilor
artistice ale acestor oameni importan�i.
Dimpotrivă! Este un demers prin care acesta
împletește �esătura unui anumit spa�iu
cultural, „ , pe care îlspa�iul Bărăganului”
împodobește cu florile frumosului, culese
din opera tuturor celor pe care i-a prezentat
în carte, din care, ca un magician al
cuvântului, trage câte o punte de aur spre noi
și invită cititorul să pășească pe ea, cu
încredin�area că „Frumuseţea va salva
lumea”... Mare căutător de ideal, asemeni
condeierilor pe care-i eviden�iază în acest
volum, lăsând loc și pentru alte nume, pe
care, sigur, le vom întâlni în edi�iile viitoare,
profesorul Viorel Coman așterne gânduri,
considera�ii critice, constatări, încercând și
reușind, într-un fel, să definească ideea de
„ , unde au descălecat ceispa�iu bărăganic”
din „ . Trăirea acestoraspa�iul mioritic”
conduce spre „ spre „spa�iul deltaic”, ochiul
de apă”, pe care îl men�ionează poetul și
scriitorul Nicolae Grigore Mărășanu, ca
fiind „ ”, în care și din care se nasc,adâncul
din când în când, frumuse�i nebănuite.

Analiza rotundă referitoare la cele
unsprezece nume cuprinse în acest volum
este o călătorie fascinantă prin lumea
în�elegerilor, prin lumea devenirilor, prin
lumea ideilor. O călătorie, ce caută și
permite încă dimensiuni noi în „nescrisele
romane în așteptarea nenăscu�ilor
romancieri”, cum men�ionează criticul
Viorel Coman, care precizează: „Dincolo de
noianul de evenimente, statistici, repere,
mărturii, analize ale istoriei Brăilei,
personal mă interesează mai ales ce s-a
întâmplat cu oamenii acestor locuri în
ultimele șapte secole. Cu alte cuvinte mă
interesează ipostaza literară, dincolo de
factologia rece a istoricilor, mă interesează
omul sub vremi...” Este o concluzie
rezultată din acest volum, ce se constituie
într-un studiu cultural aprofundat cu
insisten�ă, cu efort de cercetare și corelare a
surselor istoriei, chiar dacă „La umbra
iataganului pu�ine bucurii au înflorit”.

Este, de fapt, vorba despre „Provincia
literară din sud-estul României”, o aevărată
Provicia Magna, cuprinzând Bărăganul cu
Brăila și Balta, pe lângă care Dunărea
unduiește povești din „trecute vremi de
doamne și domni�e”. Volumul acesta s-ar fi
putut numi oricum altcumva și cititorul
poate alege el însuși (însemnări, recenzii,
critică...), dacă scriitorul și criticul literar
Viorel Coman ar fi dorit să facă o analiză
literară a fiecărui scriitor evocat. Și atât! Dar
nu! Acești scriitori au avut rolul să scoată la
lumină paginile acelei „căr�i tainice” a
locurilor, descifrându-i magia sau dulcea�a
și autorul volumului a binevoit să-i adune
într-un inel „ ” al basmelor șihoral
întâmplărilor, ce se cer povestite.

Volumul „ ”, semnat deProvincia Magna
scriitorul devine mai multViorel Coman
decât o „ .creangă de salcâm de la Dunăre”
Este o nouă șansă de a cunoaște, a pre�ui și
a așeza în rama aurită a timpului, o
perioadă istorică zbuciumată, ce a condus
la un traiect literar emo�ionant și generos,
ce poate continua.

PROVINCIA MAGNA
autor Viorel COMAN

Lecţie de mărturie
Consemnări de Lucia PĂTRAȘCU



Odată cu venirea primăverii,
zilele sunt mai lungi, mai senine ăi
m a i c ă l d u r o a s e . D e p a r t e d e
canicula verii, primăvara este
anotimpul ideal pentru a deborda
de energie s� i sănătate. Cateva
trucuri simple vă pot asigura o stare
de bine. Pentru cei care au la
d i s p o z i t� i e u n s p a t� i u p e n t r u
grădinărit, cât de mic, activitatea
a c e a s t a e s te m a i m u l t d e c â t
bene�ică. Pe lângă faptul că vă vet�i
bucura, dacă nu ăi de legume
proaspete s� i sănătoase, atunci
măcar de frumuset�ea �lorilor,
grădinăritul este o activitate care
arde aproximativ 250 - 300 de
calorii pe oră. Pentru ca impactul
pozitiv asupra sănătăt� ii să �ie
maxim, ar trebui sa lucrat� i ı̂n
gradină de trei ori pe săptămână, cel
putin câte o oră. Orice activitate
care implic efort , de exemplu
smulgerea buruienilor, săpatul sau
tunsul gazonului poate �i un
adevărat exercit� iu de �itness.
Pentru a evita febra musculară,
dacă avet�i mult de lucru, ar �i bine să
alternat�i activităt�ile astfel ı̂ncât să
nu suprasolicitat�i prea mult doar o
anumită grupă de mus�chi.

I�ncercat�i să ı̂notat�i cât mai des.
Chiar dacă s� trandurile se deschid
târziu, spre vară, există bazine
acoperite sau cu apă termală, unde
vă putet�i desfăta ı̂n voie. Cu această
ocazie ardet�i calorii s� i vă ı̂ntărit�i
sistemul imunitar.

Pregătit� i-vă din timp pentru
sezonul alergiilor de primăvară.
Dacă s� tit�i că suferit�i sau suntet�i

De Buna Vestire
Bunicii mei au trăit la �ară. Bunicul - înalt, suplu - mânuia biciul pe

deasupra calului înhămat la șaretă, purta musta�ă și făcuseîn furculi�ă
armata la Băiat cu carte și cu destui bani pentru acea vreme, îijăndari.
umblau ochii după Smaranda, fată frumoasă și harnică. Într-o noapte cu lună
plină, Eftime - bunicul a luat-o pe Smaranda - cu care se în�elesese din vreme
să-și facă o boccelu�ă cu câteva haine și, fără să dea socoteală nimănui, au
plecat... - comentau babele satului. Nuntă n-au făcut.Au fugit ca furii!... -
Părin�ii bunicului n-au vrut-o pe Smaranda, că era săracă și avea mai mul�i
fra�i, ba era și analfabetă. Părin�ii Smarandei nu l-au vrut pe Eftime, pentru
că fiind singur la părin�i se gândea că-i va scoate ochii băiatului lor cu
gelozia ei și va profita de averea flăcăiandrului.

Dar căsnicia le-a fost cu noroc și îmbelșugată - au avut șapte copii, două fete
și cinci băie�i. Cel de-al doilea născut a fost tatăl meu: potolit și cuminte și cel
mai mămos... Odată ajunși la casele lor, ca un făcut, to�i copiii Smarandei și ai

Paula GURĂU lui Eftime au avut numai câte un copil.
Amintirile copilăriei mele se leagă invariabil de vacan�ele petrecute în satul

bunicilor, de casa cu patru odăi și o sală, de leagănul făcut de bunicul dintr-un
cauciuc vechi, de tarlaua cu pepeni și balta de la marginea satului.

Prea pu�in îmi stârnesc amintiri asfaltul Brăilei și blocurile cu patru etaje în
care aveam să locuiesc... Până și biserica satului era mai aparte cu sfin�i picta�i
și pe dinăuntru, și pe dinafară.

În lunile de vară, în timpul vacan�elor, bunica ne ducea pe noi, nepo�ii care
eram cu to�ii cam de aceeași vârstă, încolona�i și primeni�i cu hainele cele mai
bune în fiecare duminică în lăcașul Domnului.

... S-au prăpădit amândoi împăca�i și liniști�i...
La locul de veci i-au condus pe rând, atunci când le-a venit sorocul, copiii și

nepo�ii încercând să respecte dorin�a amândurora de a nu-i plânge pe cel din
urmă drum...

Astăzi cimitirul de pe coama dealului mai are câteva cruci care amintesc de
cei pleca�i...

Orice flori plantate la căpătâi sau în jurul crucii se sălbăticesc și se ofilesc
aproape imediat ce sunt puse, asemenea unor lacrimi. Ca o curiozitate a
naturii, to�i porumbeii cătunului din șesul Bărăganului își au sălașul
acolo și nu zboară, indiferent de numărul fiilor și nepo�ilor ce merg să
aprindă o lumânare...

Medicii vă recomandă
CÂT MAI MULTĂ MIȘCARE

Pentru sănătatea dumneavoastră

31

De curând, preocupările Consiliului director
al As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila” pentru
promovarea fenomenului cultural-artistic,

în contextul social actual, s-au extins, materializându-se
prin sprijinul acordat activită�ii redac�ionale a revistei

cu tematică rurală INFOZONE, Brăila, respectiv
prin amenajarea în incinta asocia�iei a unui studiou
unde se vor realiza emisiuni cu diverse personalită�i

sub marca INFOZONE BRĂILA TV.

predispus� i la o asemenea afect�iune,
odată cu ı̂ncălzirea vremii vor
apărea s� i problemele. Cel mai bine
este ca medicul să �ie cel care va
prescrie ret�eta de medicamente
antialergie, as�a că trebuie consultat
din timp pentru a nu vă trezi ı̂n plină
criză fără nici un leac la ı̂ndemână.

Odată cu venirea primăverii,
zilele se lungesc. Soarele răsare mai
devreme, iar cum medici i au
constatat că exist ă o strânsă
legătură ı̂ntre riscul aparit� iei
depresiilor s� i cantitatea de lumină
natural ă de care bene�ic iaz ă
organismul zilnic, este bine sa
ı̂ncepet�i să vă trezit�i mai devreme
pentru a pro�ita de primele raze ale
s o a r e l u i . V i t a m i n a D e s t e
supranumită vitamina soarelui s� i
astfel vet�i avea parte de o mai bună
asimilare a ei.

Consumat�i cât mai multe legume
s� i fructe proaspete, de sezon. De
p r e f e r i n t� ă , d i n p r o d u c t� i a
cultivatorilor locali, pentru a le
evita pe cele tratate pentru a rezista
proaspete mai multă vreme. Dacă
avet�i posibilitatea să le cultivat�i
ecologic ı̂n grădina proprie sau
avet�i o sursă de ı̂ncredere, bucurat�i-
vă din plin de ele, fără teama că sunt
contaminate cu chimicale.

Merget�i mai mult pe jos. Zilele
devin frumoase s� i potrivit de
călduroase, as�a ca scuza frigului,
ploii sau caniculei cade. Ideal ar �i,
mai ales dacă lucrat�i mult ı̂n fat�a
calculatorului, să facet�i o scurtă
plimbare chiar s� i ı̂n pauza de prânz.
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APRILIE 0(3 zile)
ziua 1 ore, noaptea 1 ore3 1
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ziua 1 ore, noaptea ore5 9

File din calendarul creștin ortodox pe anul 2022

Revista a fost imprimată la
PAPER PRINT INVEST S.R.L. Brăila

ISSN 2344-343X,
ISSN-L 2344-343X

1 V Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie
(Post. Nu se fac nun�i)

2 S Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc.
Am�ian s�i Edesie (Sâmbăta a IV-a din Post -
Pomenirea mor�ilor) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se
fac nun�i)

3D Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Dezlegare
la ulei și vin. Nu se fac nun�i). Duminica a IV-a
din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea �iului
lunatic; Predica de pe munte - Fericirile); Ap.
Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19

4 L Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din
Maleon s�i Zosima (Post. Nu se fac nun�i)

5 M Sf. Mc. Teodul s�i Agatopod; Sf. Mc. Victorin
s�i cei ım̂preună cu el (Post. Nu se fac nun�i)

6 M † Sf. S�int�it Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf.
Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv.
Grigorie Sinaitul s�i Platonida (Denia Canonului cel
Mare) (Post. Nu se fac nun�i)

7 J Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep.
Mitilenei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

8 V Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit s�i
Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Denia
Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nun�i)

9 S Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf.
Cuv. Vadim (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea
mor�ilor) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

10 D Sf. Mc. Terentie, Pompei, African,
Maxim și Dima (Dezlegare la ulei și vin. Nu se
fac nun�i) (a Cuv.. Duminica a V-a din Post
Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14;
Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45

11 L †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep.
Râmnicului; Sf. S�int�it Mc. Antipa, ep. Pergamului
Asiei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

12 M †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile
Mărt., ep. Pariei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac
nun�i)

13 M Sf. S�int�it Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie
Persul (Post. Nu se fac nun�i)

14 J †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep.
Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc.
Tomaida (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

15 V Sf. Ap. Aristarh, Pud s�i Tro�im; Sf. Mc.
Crescent (Post. Nu se fac nun�i)

16 S Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina s�i Hionia
(Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea mor�ilor)
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

17 D (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la
pește. Nu se fac nun�i) (†) Intrarea Domnului
în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a
Floriilor)

18 L Sf. s�i Marea Luni; Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf.
Grigorie Decapolitul (Denia Sf. și Marii Mar�i)
(Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nun�i)

19 M Sf. s�i Marea Mart�i; Sf. Cuv. Ioan de la Lavra
Veche; Sf. S�int�it Mc. Pafnutie (Denia Sf. și Marii
Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac
nun�i)

20 M Sf. s�i Marea Miercuri; † Sf. Ier. Teotim, ep.
Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Denia Sf. și
Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac
nun�i)

21 J Sf. s�i Marea Joi; Sf. S�int�it Mc. Ianuarie, ep.
de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc.
Alexandra, ım̂p. (Pomenirea mor�ilor - Denia celor
12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la
ulei și vin. Nu se fac nun�i)

22 V Sf. s�i Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf.
Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (Denia
Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi
aliturgică) (Post negru. Nu se fac nun�i)

23 S Sf. s� i Marea Sâmbătă; Sf. Mc. Valerie
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

24 D (†) Învierea Domnului(Nu se fac nun�i)
(S�intele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

25 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan
Botezătorul); †) Sf. M. Mc. Gheorghe,
Purtătorul de biruin�ă; †) Sf. Cuv. Vasile de la
Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu (Nu se fac
nun�i)

26 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre
Emaus); †) Sf. Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan
și Sava Brancovici, mitropoli�ii Transilvaniei;
Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureș
(Slujba lor din 24 aprilie este săvârșită în a
treia zi de Paști); Sf. S�in�it Mc. Vasilevs, ep.
Amasiei; Sf. Cuv. Gla�ira; † Sf. Mc. Chiril,
Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă)
(Nu se fac nun�i)

27 M Sf. S�int�it Mc. Simeon, ruda Domnului, ep.
Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu s�i Aristarh
(Har�i. Nu se fac nun�i)

28 J Sf. Ap. Iason s�i Sosipatru; † Sf. Mc. Maxim,
Cvintilian s�i Dadas din Ozovia (Nu se fac nun�i)

29 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Ic.
M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Sf. 9 Mc. din
Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni
(Har�i. Nu se fac nun�i)

30 S Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. s�i
Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei (Nu se fac nun�i)

1D Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc.
Eftimie, Ignatie și Acachie. Duminica a II-a
după Paști ; Ap. Fapte V, 12-(a Sf. Ap. Toma)
20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

2 L Aducerea moas�telor Sf. Ier. Atanasie cel
Mare ın̂ Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al
III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf.
Matrona din Moscova

3 M †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc.
Timotei s� i sot�ia sa, Mavra

4 M Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama
Fer. Augustin (Dezlegare la pește. Nu se fac
nun�i)

5 J Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou
6 V Sf. s� i Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc.

Varvar (Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)
7 S Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci ın̂

Ierusalim; Sf. Mc. Acachie s� i Codrat
8D †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv.

Arsenie cel Mare. Duminica a III-a după
Paști ; Ap. Fapte VI, 1-7; Ev.(a Mironosi�elor)
Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4

9 L Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor;
Aducerea moas�telor Sf. Ier. Nicolae la Bari

10 M Sf. Ap. Simon Zilotul
11 M Sf. S�int�it Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie

s� i Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor (Dezlegare
la pește. Nu se fac nun�i)

12 J †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie,
arhiep. Ciprului s� i Gherman, patriarhul
Constantinopolului

13 V Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

14 S Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. S�int�it Mc.
Terapont, ep. Ciprului;

15 D Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier.
Iacob Putneanul, mitr. Moldovei. Duminica
a IV-a după Paști (a slăbănogului de la
Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-
15; glas 3, voscr. 5

16 L Sf. Cuv. Teodor cel S�int�it; †) Sf. Cuv. Sila,
Paisie s� i Natan de la Sihăstria Putnei

17 M Sf. Ap. Andronic s� i sot�ia sa, Iunia; Sf.
Cuv. Nectarie s� i Teofan

1 8 M I�n j u m ă t ă t� i r e a p r a z n i c u l u i
Cincizecimii; Sf. Mc. Petru, Dionisie s� i Paulin
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

19 J Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei
20 V Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia

din Filipi (Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)
21 S †) Sf. Împ., întocmai cu ap.,

Constantin și mama sa, Elena
22 D Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părin�i

de la Sinodul al II-lea Ecumenic. Duminica a
V-a după Paști ; Ap. Fapte(a Samarinencii)
XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

23 L Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf.
Mironosit�ă Maria lui Cleopa

24 M Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele
Minunat

25 M Odovania I�njumătăt�irii praznicului
Cincizecimii; † A treia a�lare a capului Sf. Ioan,
I�naintemergătorul s� i Botezătorul Domnului
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

26 J Sf. Ap. Carp s�i Alfeu; Sf. Mc. Averchie s� i
Elena

27 V Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. S�int�it�i Mc.
Eladie s� i Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan
Rusul (Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

28 S Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei s� i Nichita,
ep. Calcedonului

29 D Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. S�in�it
Mc. Olivian. Duminica a VI-a după Paști (a
orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34;
Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

30 L Sf. Cuv. Isaachie Mărt. s� i Varlaam
31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu s� i Haralambie

1 M Odovania praznicului I�nvierii Domnului;
Sf. Iustin Martirul s�i Filosoful s�i cei impreună cu
ei (Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

2J (†) Înăl�area Domnului (Ispasul); Ziua
Eroilor; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la
S u c e a v a ; S f . I e r. N i c h i f o r, p a t r.
Constantinopolului (Nu se fac nun�i)

3 V Sf. Mc. Luchilian, Ipatie s�i Paula fecioara
(Dezlegare la pește. Nu se fac nun�i)

4 S †) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie s�i Filip de la
N i c u l i t� e l ; S f . I e r. M i t r o f a n , p a t r.
Constantinopolului; Sf. Mironosit�e Maria s� i
Marta, surorile Dreptului Lazăr

5D Sf. S�in�it Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf.
Mc. Apolon și Leonid. Duminica a VII-a după
Paști ;(a Sf. Părin�i de la Sinodul I Ecumenic)
Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36

6 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmat�ilor;
Sf. Cuv. Visarion

7 M Sf. S�int�it Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc.
Zenaida

8 M † Sf. Mc. Nicandru s�i Marcian; Aducerea
moas�telor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Dezlegare
la pește. Nu se fac nun�i)

9 J Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei
10 V Odovania praznicului I�nălt� ăr i i

Domnului; Sf. Mc. Alexandru s�i Antonina; Sf.
S�int�it Mc. Timotei, ep. Prusiei (Dezlegare la
pește. Nu se fac nun�i)

11 S Sf. Ap. Bartolomeu s�i Barnaba; Sf. Ier.
Luca, arhiep. Crimeei (Pomenirea mor�ilor -
Moșii de vară) (Nu se fac nun�i)

12 D . (†) Pogorârea Sf.(Nu se fac nun�i)
Duh ; Duminica(Cincizecimea sau Rusaliile)
a VIII-a după Paști ; Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan
VII, 37-53; VIII, 12

13 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nun�i)
14 M Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie

Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
15 M Sf. Prooroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fer.

Augustin s�i Ieronim (Har�i)
16 J Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. S�int�it

Mc. Marcu, ep. Apoloniadei
17 V Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie s�i

Felix (Har�i)
18 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh;

Sf. Mc. Leontie, Ipatie s�i Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19 D Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv.

Paisie cel Mare (Lăsatul secului pentru
Postul Sf. Ap. Petru și Pavel). Duminica I după
Rusalii ; Ap. Evrei XI, 33-(a Tuturor S�in�ilor)
40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38

20 L Sf. S�int�it Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf.
Ier. Calist, patr. Constantinopolului (Începutul
Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac
nun�i)

21 M Sf. Mc. Iulian din Tars s� i Afrodisie
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. T�ării
Românes�ti; Sf. S�int�it Mc. Eusebiu, ep. Samosatei
(Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

23 J Sf. Mc. Agripina; Sf. S�int�it Mc. Aristocleu,
pr. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

24 V (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan
Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea
moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la
Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana;
(Dezlegare la ulei vin și peste. Nu se fac nun�i)

25 S Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie s�i frat�ii
săi; Sf. Mc. Livia (Dezlegare la pește. Nu se fac
nun�i)

26 D Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier.
Ioan, ep. Go�iei (Dezlegare la pește. Nu se fac
nun�i) (a Sf.. Duminica a II-a după Rusalii
Români; Chemarea primilor Apostoli;
Lumina faptelor bune si marturisirea lui
Hristos); Ap. Romani II, 10-16

27 L Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf.
Mironosit�ă Ioana (Post. Nu se fac nun�i)

28 M Aducerea moas�telor Sf. Mc. Doctori fără
de argint�i Chir s�i Ioan; Sf. Mc. Papias (Dezlegare
la ulei și vin. Nu se fac nun�i)

29 M (†) Sf. Ap. Petru și Pavel (Dezlegare la
pește. Nu se fac nun�i)

30 J † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de
la Râmet�


