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_n modul de existen]# b#ile[tean,
zaib#rul [i prazul sunt dou# com-
ponente eviden]iate cu umorul incon-
fundabil de marele Amza Pellea, care,
[i \n acest fel, a f#cut cunoscut
B#ile[tiul \n }ar#, dar [i \n r@ndul
rom@nilor de pretudindeni \n lume.

La mai bine de un sfert de veac de
la plecarea lui la odihn# ve[nic#, au-
toritatea local# a organizat \n aceast#
toamn# Edi]ia a II-a a Festivalului
Zaib#rului [i Prazului, s@mb#t# [i
duminic# 17/18 octombrie 2009 [i, \n
urma demersurilor necesare, au ob]i-
nut de la “Oficiul de Stat pentru In-
ven]ii [i M#rci” – “Certificatul de \nre-
gistrare a m#rcii num#rul 100065”,
Marca \nregistrat# “Zaib#r de B#ile[ti”.

Programul Manifest#rilor a fost ins-
pirat [i original conceput, urm#rin-
du-se eviden]ierea specificului local

prin toate componentele. La fel
anun]area evenimentului cu toba, ca
mai demult, [i printr-un text adecvat:

“Lume!... Lume...! Toat# lumea s#
vin# la Casa de Cultur#! _ncepe
FESTIVALUL ZAIBARULUI [i
PRAZULUI, aici, la B#ile[ti... Vine
[i Primarul [i Notarul... Vine lume
luminat# din toat# ]ara... Vin
parlamentari, vin mini[tri [i din toat#
Oltenia [i din Craiova...

Lume...! Lume!.. Avem pastram#
[i vin de toate modele... [i veselie, [i
muzican]i vesti]i!...”

Programul a debutat s@mb#t# seara
cu un spectacol folcloric oltenesc cu
participarea forma]iilor C#minelor
Culturale din Dane]i [i I[alni]a [i a
Casei de Cultur# B#ile[ti.

A continuat duminic# diminea]a \n
tradi]ia Zilelor Recoltei cu “Expo-

“Festivalul zaib#rului [i Prazului”
– la a doua edi]ie –

zi]ia de legume, fructe [i animale”,
\n Pia]a agroalimentar# a munici-
piului.

O men]iune obiectiv# merit# elevii
[i profesorii Grupului {colar “{tefan
Anghel” pentru participarea la mani-
festare.

S-a facut apoi deplasarea cu tr#-
surile la Casa Memorial# “Amza
Pellea”, unde, \n memoria marelui
actor, a fost oficiat# slujba de sfin]ire
a zaib#rului.

A urmat deplasarea \n “Gradina
Public#”, unde a avut loc “Concursul”
[i premierea Zaib#rului. Au fost
acordate urm#toarele premii:

{tim cu to]ii c#, pentru a cre[te s#n#to[i, avem nevoie de
un mediu curat [i s#n#tos [i c# igiena unui ora[ se men]ine
prin depozitarea gunoaielor [i a tuturor de[eurilor rezultate
din activitatea omului \n gropi ecologice special amenajate.

Pornind de la aceast# idee, sub genericul “S~N~TATEA
MEDIULUI, S~N~TATEA NOASTR~”, pre[colarii de la
Gr#dini]a de Copii nr. 1, structur# a {colii cu clasele I-VIII
nr. 5 “Av. P. Ivanovici” B#ile[ti, director prof. Cristian
}ibreanu, sub \ndrumarea doamnelor educatoare Bistriceanu
Elena, Ghinea Oliviana [i semnatara acestor r@nduri au
organizat \n ziua de 23 septembrie 2009 “Ziua Mondial# a
Cur#]eniei” un mar[ al “Micilor Ecologi[ti”.

Prin mesajele \nscrise pe pancartele purtate, pre[colarii au
adresat \ndemnuri pentru comportamente pozitive fa]# de
mediu, de S#n#tatea acestuia, propun@ndu-[i astfel con[tien-

‚ Premiul I – Marcel V#deanu;
‚ Premiul al II-lea – Radu Mitroi;
‚ Premiul al III-lea – Marin

Buldur.
Atmosfera \n care s-au desf#[urat

toate componentele Manifest#rii a
demonstrat – dac# mai era nevoie,
\nc# o dat#, ospitalitatea b#ile[tenilor
[i s-a caracterizat printr-o voio[ie care
a avut darul s# \ntre]in# corespunzator
buna dispozi]ie a participan]ilor-
invita]i, printre care s-au num#rat:
deputatul Gelu Vi[an, ministrul
Turismului Elena Udrea, europarla-
mentarul Marian Jean Marinescu,
vicepresedintele CJ, Cristian Iovan,
dl. Hora]iu Buzatu, dl Nicolae Giu-
gea, consilierul jude]ean Dan Pãloiu,
prezen]i \n semn de pre]uire pentru
comunitatea b#ilestean#.

Duminic# la pr@nz tot \n “Gr#dina

Public#” a avut loc un concert de
muzica popular# rom@neasca sus]inut
de C#minele Culturale din Bistre] [i
Goicea, Casa de Cultur# Dr#g#ne[ti-
Olt [i prestigiosul Ansamblu “Maria
T#nase” din Craiova, av@ndu-l la
pupitrul dirijoral pe maestrul Nicu
Cre]u.

Participan]ii au f#cut aprecieri elo-
gioase sincere asupra \ntregii ma-
nifest#ri [i, nu \n ultimul r@nd la
adresa Expozi]iei de vinuri [i art#
culinar# cu specific de toamn#, men-
]ion@nd printre expozan]i: VINCON
Vrancea, Murfatlar, APLOMB Cala-
fat, Crama Segarcea [.a.

A fost o reu[it# care a impresionat
\n mod deosebit pe to]i participan]ii
b#ile[teni si oaspe]i, care i-au apreciat
sincer [i i-au felicitat pe organizatori.

Valentin TURCU

“Cre[tem san#to[i, \ntr-un mediu s#n#tos”
tizarea locuitorilor municipiului B#ile[ti asupra importan]ei
p#str#rii unui mediu curat [i aerisit pentru s#n#tatea tuturor.

Mar[ul s-a desf#[urat pe traseul Gr#dini]# - Prim#rie (unde
pre[colarii au fost primi]I cu deosebit# solicitudine de c#tre
domnul primar Costel Pistri]u, care a fost impresionat de
aceast# ac]iune a celor mici, felicit@ndu-i [i recompens@ndu-
i) – Parcul Balasan – Parcul Tineretului, unde copiii, purt@nd
m#nu[i biodegradabile [i av@nd la \ndem@n# saci menajeri
biodegradabili, au \ncercat, pe m#sura puterilor lor, s# ajute
la cur#]enia spa]iilor verzi de gunoaiele aruncate la \nt@mplare.

Ne declar#m de azi “VOLUNTARII  ECO” [i promitem
s# ne implic#m activ \n viitor, dar s# implic#m [i pe al]ii
(p#rin]i, comunitatea local#), \n ac]iuni de protejare a
mediului.

Educ. Florina TUPANGIU
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_n folclorul rom@nesc exist# [i este
de multe ori citat# expresia conform
c#reia o persoan# inteligent# are \n-
totdeauna de \nv#]at at@t de la un
om de[tept, c@t [i de la unul prost.
Din p#cate, \n zilele noastre, aceast#
dovad# de inteligen]# popular# a

Astfel, \n debutul activit#]ii, s-a
lecturat materialul “_nceputurile
Holocaustului” de c#tre elevul {colii
nr. 6, Giurgea Ionu], \ndrumat de
d-na profesoar# Roxana Ion. Asis-
ten]a s-a familiarizat cu termenii spe-
cifici temei ca, holocaust, pogrom,
antisemitism [i mai ales ce a \nsem-
nat aceast# solu]ie final#. {coala nr.
1 a fost prezent# cu un material
intitulat Evreii in Epoca moderna.
Domnul profesor Sorin Fira a
supravegheat activitatea de redactare
a referatului elevei Andreea Vi]#-
laru. Am aflat c# poporul evreu a
fost prigonit \nc# din antichitate,
c@nd regele babilonian Nabuco-
donosor al II-lea i-a luat pe evrei \n
robie, c# de-a lungul timpului ace[tia
au \ncercat s# gaseasc# diverse
metode de a se ap#ra.

Dac# \n prezent se pune mare ac-
cent pe ceea ce s-a \nt@mplat \n anii
r#zboiului [i mai ales pe suferin]a
celor care au avut ne[ansa s# tr#iasc#
acele timpuri, lucrul acesta se dato-
reaz# [i dorin]ei de a con[tientiza
[i, mai ales, a sensibiliza popula]iile
lumii, \n speran]a c# ororile de atunci
nu se vor mai repeta. Copiii prezen]i
au avut ocazia de a cunoa[te din
referatul prezentat de eleva Mariana
Duinea, preg#tit# de domnul pro-
fesor Paul Vl#doi, de la {coala nr.
4, cum a fost via]a celor ce au ajuns
\n cel mai cunoscut lag#r nazist,
Auschwitz. Cei ce intrau pe poarta
lui, a[a cum spunea [i Dante Ali-
gheri, \n celebra lui oper#, Divina
Comedie, referindu-se \n schimb, la
poarta Iadului, “cei ce intra]i aici,
l#sa]i orice speran]#”, nu mai sperau
la mare lucru. Experimentele me-
dicale, dintre cele mai abominabile,
gazarea, arderea \n crematorii, mun-
ca for]at#, \nfometarea sunt numai
c@teva din ororile suportate de cei
care \[i pierdeau identitatea la

Auschwitz, fiind transforma]i doar
\ntr-un num#r tatuat pe bra], fie c#
este vorba de copii, femei sau de
b#rba]i de orice v@rst#.

Mul]i ani \n Rom@nia s-a negat
existen]a unui Holocaust, dar lucru-
rile s-au schimbat \n 2004, de c@nd
s-a [i hot#r@t comemorarea eveni-
mentului. Prezen]a lui pe meleagurile
noastre este legat# de apari]ia pe
scena politic# rom@neasc# a G#rzii
de Fier. Despre evolu]ia acestei gru-
p#ri de extrem# dreapta, cu o evi-
dent# not# antisemit# \n doctrina ei,
despre m#surile antisemite adoptate
de guvernarea Antonescu-legionari
[i despre primul pogrom din Rom@-
nia, cel de la Bucure[ti, s-a vorbit
\n referatul {colii nr. 2, Garda de
Fier [i antisemitismul, prezentat de
eleva Claudia Irofte, sub \ndru-
marea semnatarei acestui articol.

Urm@nd [irul de evenimente care
s-a derulat \n Rom@nia pe timpul
guvern#rii generalului Ion Antones-
cu, {coala “Barbu Ionescu” Urzi-
cu]a, prin eleva M#d#lina V@rtosu,
preg#tit# de semnatarul articolului
de fa]#, a adus \n aten]ia auditoriului
pogromul din Basarabia din decem-
brie 1941, c@nd sute de evrei au
fost uci[i, unii find \mpu[ca]i, altora
d@ndu-li-se foc \n grajdurile unde
fuseser# caza]i.

Activitatea desf#[urat# vineri a
mai cuprins o prezentare \n power
point despre tema \n discu]ie, ma-
terial realizat de cei care [i semneaz#
aceste r@nduri, precum [i un mic
fragment dintr-un un film de aproxi-
mativ 80 de minute, realizat de
Protv, din care au r#zb#tut m#rturiile
c@torva dintre cei ce au tr#it acele
timpuri. Dincolo de cuvinte, la cei
prezen]i a ajuns durerea, lacrimile
[i suferin]a celor de pe ecran.

Acela[i efect l-au avut [i cuvintele
adresate de domnul {tefan Arde-

leanu, dumnealui \nsu[i \nchis \n
lag#r \n timpul lui Antonescu. La
cei peste 80 de ani, acesta a avut
amabilitatea de a se deplasa de la
Craiova, special pentru \nt@lnirea
noastr#. Ne-a povestit cum exista
doar un infirmier la 2000 de persoa-
ne [i cum munceau foarte mult, \n-
fometa]i, \ntr-un depozit de grinzi.
Mai mult, ne-a m#rturisit cum a asis-
tat la un moment tragic, c@nd un
b#iat din lag#r a fost strivit de o
grind# [i \nmorm@ntat chiar acolo.

_n sal#, s-a ]inut un moment de
reculegere, \n timp ce pe video-
proiector a rulat un fragment g#sit
pe internet, de c#tre domnul profesor
Cristi Popa, fragment filmat pe
str#zile din Tel-Aviv [i din Ieru-
salim, \n 24 aprilie 2009, [i \n care
se v#d oameni, pe str#zi, care, \n
semn de omagiu, atunci c@nd
sirenele \ncep s# sune \n memoria
victimelor Holocaustului, \mpietresc
[i \[i pleac# smeri]i capetele.

Organizatorii au conceput \nt@l-
nirea pe dou# paliere. Pe de o parte,
s-a dorit informarea celor prezen]i
cu cele mai semnificative aspecte ale
antisemitismului, ale Holocaustului,
iar pe de alta, popularizarea unei cul-
turi [i civiliza]ii evreie[ti de excep]ie.
_n acest sens, eleva Alina Albi[or,
de la {coala nr. 2, a recitat poezia
Norul a lui Ilarie Voronca, poet ro-
m@n evreu, n#scut la Br#ila, repre-
zentant al literaturii avangardiste. Pen-
tru a ilustra aspecte ale culturii dom-
nul Dan Fir]ulescu a prezentat pe
videoproiector un dans evreiesc, \n
interpretarea celui mai valoros actor
de comedie francez, Louis de Funes.
Dincolo de frumuse]ea dansului,
interpretarea a atras aten]ia [i a st@rnit
r@sul celor prezen]i. Nu avea cum s#
lipseasc# muzica specific# [i, \n acest
sens, a fost aleas# melodia, Hava
Naghila (S# ne bucur#m, frate!),

Holocaustul
– drama istoriei contemporane –

Dup# toate probabili#]ile, alimeta]ia
modern# reprezint# principala cauz# \n
cre[terea “epidemic#” a inciden]ei bolilor
cardiace. Popoarele cele mai putin pre-
dispuse la cardiopatii din bazinul medi-
teranean p@n# \n Japonia au o diet#
bogat# \n legume [i \n pe[te, cu un
aport sc#zut de carne.

S-a f#cut un studiu asupra consumului
de carne a adventi[tilor “ de ziua a
[aptea” din California, la experiment

reprezentativ# pentru cultura iudaic#,
[i care a fost \nso]it# de frumoase
peisaje din Israelul de azi.

Activitatea s-a bucurat de sprijinul
colaboratorilor – Prim#ria Muni-
cipilui B#ile[ti, domnul primar
Costel Pistri]u, [i Casa de Cultur#

Motto:
“Teme-te de propriile-]i g@nduri
C#ci ele nasc cuvinte
Teme-te de propriile-]i cuvinte
C#ci ele devin fapte
Teme-te de propriile-]i fapte
C#ci ele devin obiceiuri
Teme-te de propriile-]i obiceiuri
C#ci ele \]i modeleaz# caracterul”

\nceput s# fie doar amintit# [i pu]ini
sunt cei care mai au dorin]a de a o
mai [i pune \n practic#. Parafraz@nd,
am putea afirma, f#r# doar [i poate,
c# istoria ne-a oferit de-a lungul tim-
pului, numeroase evenimente, unele
fericite, altele mai pu]in, dar cu si-
guran]# din ambele categorii se poate
\nv#]a foarte mult.

{coala cu clasele I-VIII Nr. 2
B#ile[ti a inten]ionat s# se constituie
\ntr-un exemplu de bune practici, mo-
tiv pentru care a lansat o invita]ie
c#tre mai multe [coli, \n scopul orga-
niz#rii unei activit#]i comune privind
unul dintre cele mai controversate,
dar, mai ales, plin de \nv#]#minte
evenimente din istoria universal#.

Sub numele Holocaustul – dra-
ma istoriei contemporane, vineri,
9 octombrie 2009, \n sala de [edin]e
a Consiliului Local al Municipiului
B#ile[ti, a avut loc o comemorare a
victimelor politicii antisemite din cel
De-al Doilea R#zboi Mondial. N-a
fost o activitate independent#, ci s-a
dorit una \n care s# fie implica]i
mai mul]i parteneri. De aceea, {coa-
la nr. 2 B#ile[ti, director, Virgil
Cioplea, prin amabilitatea domnilor
[i doamnelor directori, Mihaela Cio-
plea, Nicolin Dan, Viorel Gruia [i
Manuela Gruia, a avut al#turi, {coa-
la nr. 1, {coala nr. 4, {coala nr. 6
din B#ile[ti, {coala “Barbu Io-
nescu” Urzicu]a. Organizatorii s-au
bucurat de faptul c# domnul Francisc
Abraham, vicepre[edinte al Comu-
nit#]ii Evreie[ti din Oltenia, a
acceptat s# vin# la B#ile[ti pentru
\nt@lnirea cu elevii [colilor de aici,
\n calitate de invitat, al#turi de un alt
membru marcant, domnul {tefan
Ardeleanu, ani de zile pre[edinte al
acestei Comunit#]i [i fost redutabil
ziarist.

Conform D.E.X, Holocaustul re-
prezint# uciderea unui num#r mare
de oameni prin ardere. I-au c#zut
victime mai multe categorii de per-
soane, evrei, ]igani, homosexuali,
persoane cu handicap fizic sau psi-
hic. A fost impus \n anii celui De-
al Doilea R#zboi Mondial sub forma
solu]iei finale de c#tre Adolf Hitler
[i a afectat milioane de oameni, dup#
unele estim#ri, 6 milioane de per-
soane. Multe alte informa]ii au r#z-
b#tut din referatele prezentate de
c#tre elevii participan]i.

“Amza Pellea”, director Marcel
Bo]a –, c#rora organizatorii le mul-
]umesc [i sper# c# \i vor avea al#turi
[i cu alte ocazii.

Prezent la \nt@lnirea noastr#, dom-
nul profesor Gheorghe Gheorghi-
[an, a dorit s# spun# c@teva cuvinte
\n \ncheiere. Cu binecunoscutul ta-
lent oratoric, a sintetizat, \n doar
c@teva fraze, ceea ce s-a vrut a fi
scopul activit#]ii noastre. Parafraz@n-
du-l pe Zaharia Stancu, cu mi[c#to-
rul s#u “S# nu ui]i, Darie!”, domnul
Gheorghi[an, le-a cerut celor pre-
zen]i s# nu uite ceea ce au v#zut,
iar subsemnata, s# transmit# mai de-
parte \n familie, \n grupul de prie-
teni, [i nu numai, ceea ce au avut
[ansa s# afle, s# vad#, \n scopul de
a nu mai repeta gre[elile trecutului.

Recompensa celor ce au muncit
la conceperea [i materializarea acti-
vit#]ii a fost foarte mare atunci c@nd
reprezentan]ii Comunit#]ii Evreie[ti
din Oltenia [i-au manifestat bucuria
de a fi asistat la o activitate instruc-
tiv#, dar [i putin nonconformist#,
lans@nd invita]ia la noi colabor#ri,
\ncep@nd cu vizitarea sinagogii din
Craiova [i continu@nd cu populari-
zarea \nt@lnirii de la B#ile[ti \n publi-
ca]ia Comunit#]ii.

Am \ncercat s# descriem \n acest
articol c@t mai fidel programul Ho-
locaustul-drama istoriei contem-
porane din dou# motive: unul,
pentru a oferi mai multe informa]ii
cu privire la tematica Holocaustului,
iar altul, pentru a sublinia c# atunci
c@nd se dore[te, prin comunicare [i
bun# \n]elegere, se pot face [i \n
acest ora[ activit#]i instructive, \n
folosul comunit#]ii [i, mai ales, al
copiilor. Pentru cei implica]i, m#r-
turisim, c# s-au pus bazele unor coo-
per#rii viitoare, pe diverse teme, iar
cu sprijinul bunului Dumnezeu s-ar
putea chiar \n luna noiembrie. P@n#
atunci, cei ce semn#m aceste r@nduri
inten]ion#m s# post#m pe site-urile
[colilor noastre un material filmat,
fotografii [i pliante realizate \naintea,
\n timpul [i dup# \ncheierea activi-
t#]ii, din dorin]a de a fi de folos
altor cadre didactice, [i nu numai,
\n preg#tirea altor evenimente.

Prof. Claudia SURCEL
{c. nr. 2 B#ile[ti

Prof. Gabriel CIOBANU
{c. Urzicu]a

particip@nd 25153 de persoane, c#rora
li s-a \nregistrat inciden]a infarctelor de
miocard \ntr-o perioad# de peste 20 de
ani. Concluziile au eviden]iat existen]a
cert# a unei leg#turi \ntre consumul de
carne [i probabilitatea unui infarct de
miocard. La categoria de v@rsta 45-64
de ani s-a observat c# riscul la care se
supun consumatorii de carne este triplu
fa]# de acela al restului subiec]ilor.
Aceste date au fost confirmate de

rezultatele recente ob]inute de cercet#-
torii de la Departamentul de S#n#tate
Public# [i Control al Institutului Lon-
donez de Igien# [i Medicin# Tropical#.
Cercet#torii au comparat obiceiurile
alimentare ale vegetarienilor (peste 6000
de subiec]i) cu cele ale consumatorilor
de carne (5000 de subiec]i). Riscul de
infarct miocardic s-a dovedit a fi dublu
la “carnivori” comparativ cu vegetarienii.

Se semnaleaz# si o asociere \ntre

riscul \nalt de afectiuni cardiovasculare
[i consumul excesiv de produse lactate
(lapte, br@nz#) [i de ou#, cu toate c# \n
acest caz rata \mbolnavirilor este totu[i
mai mic# dec@t la consumatorii de carne.
Interesant este faptul c# excesul de
produse lactate se asociaza# cu o mai
mare incident# a accidentelor vasculare
cerebrale, \n timp ce consumul exagerat
de carne este str@ns legat de apari]ia
infarctelor de miocard. _n orice caz se
recomand# reducerea consumului de
carne [i de produse lactate precum [i
limitarea celui de ou#, in special pr#jite.

Se consider# c# alimenta]ia optim#
pentru cardiaci este cea cu cantit#]i

reduse de carne [i produse lactate [i
compus# preponderent din proteine
vegetale – mai ales tofu (o past# din
semin]e de soia) [i din carnea anumitor
pe[ti carnivori: somon, ton, hering, ma-
crou. Aceast# diet# este foarte asem#-
n#toare cu cea asiatic# traditional# [i
poate explica de ce rata bolilor cardi-
vasculare la japonezi este echivalent#
cu o treime din cea a popula]iei bri-
tanice, de exemplu. A[a se poate explica
[i longevitatea asiaticilor.

O trecere \n revist# a efectelor be-
nefice ale preparatelor din soia confirm#
faptul c# ele reduc nivelurile de
colesterol [i trigliceride [i cresc

Alimenta]ia [i bolile cardiace
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 Ap#rut# la Editura “Ramuri” din
Craiova, \n 2009, cartea, \n pagina
de titlu con]ine specifica]ia “roman”
[i a fost prefa]at# de scriitorul Florea
Miu [i ilustrat# cu fotografii de
familie.

Prefa]a se intituleaz# “C#l#torie
sentimental#” [i sintetizeaz# \n dou#
pagini o radiografie a c#r]ii – \n esen-
]# o fireasc# [i sensibil# filtrare a
sentimentelor autoarei \n urma im-
pactului cu aspecte ale “Lumii Noi”:
“Autoarea radiografiaz# medii uma-
ne [i sociale, f#r# a pierde din vedere
de unde vine [i ce reprezint# \n
noul context, evalu@ndu-[i propria
\nc#rc#tur# afectiv# \n raport cu <mi-
nun#]iile> \nt@lnite \n drumurile sale
pe noul continent. Uimit# la fiecare
pas, Anit exclam#, se bucur#, ad-
mir#, este mereu \n exstaz, dar se
re\ntoarce de fiecare dat# pentru a
se reg#si printre regrete si melan-
colii.” (p. 6)

Cartea are un motto din propria
crea]ie poetic# – “Respira]ie \n
Univers” – exprim@nd comuniunea
om-natur#, sau, altfel spus, identi-
ficarea liric# autor-univers existen]ial
si e dedicat# copiilor autoarei.

Se structureaz# \n dou# p#r]i egale
ca num#r de pagini ceea ce exprim#
exigen]a autoarei \n materie de sime-
trie, de fapt, o form# de manifestare
a sensibilit#]ii izvor#te din aspira]ia
spre echlibru sufletesc [i artistic.

“Bucuriile vie]ii” e un jurnal de
c#l#torie – modalitate de cunoa[tere,
de tradi]ie \n spiritualitatea rom@neas-
c#, de la Nicolae Milescu-Sp#tarul
la Dinicu Golescu [i Ion Codru
Dragu[anu, din vremuri mai \nde-
p#rtate, la cei din veacul al XX-lea
precum Geo Bogza, Octavian Paler
sau Romulus Rusan, p@n# la cei din
zilele noastre, din care destui au f#cut
din reportajul de pres# o profesie.

E vorba de cartea unui itinerariu
sentimental-familial cu o \nc#rc#tur#
deosebit#, fireasc# [i legitim#, pe
care autoarea [i-o imagineaz# ca pe
un salt cvasifantastic nu numai
pentru c# e f#cut din Rom@nia \n
America, ci, mai ales, din B#ilesti
la New York, Washington, Buffalo
etc. sau de pe Balasan pe Potomac
[i Cascada Niagara.

Deloc \nt@mplator [i deosebit de
inspirat, autoarea evoc# \naintea
c#l#toriei, pe care o consider# o
veritabil# expedi]ie, B#ilestiul natal
– Gr#dina Public#, Strada Mare, mo-
numentele, lumea lui Amza Pellea,
oficialit#]i din trecut [i actuale, casa
natal# din str. Panduri, 109, amintiri
din anii copil#riei [i ai adolescen]ei,
Gara ca poart# spre lumea larg#.

Cititorul e atras tocmai prin [ocul
pe care autoarea reu[e[te de minune

s#-l descrie ca pe o tr#ire unic# \n
via]#; smuls# cu greu din universul
natal, cu nostalgii legitime [i cu
accente de dezr#d#cinare, Anit –
alterego-ul din carte – se re\ntoarce
la locuin]a sa din Bucure[ti unde o
asteapt# respectivul [oc, chemarea
la copiii ei, tr#itori \n America –
element care declan[eaz# febrilitatea
preg#tirilor de plecare ale celor dou#
apropiate, Anit [i Lori, care fac saltul
neobi[nuit [i nea[teptat la condi]ia
de turiste transcontinentale.

Autoarea strecoar# \n evocarea
acestei atmosfere note de umor cu
delicate]e [i \ng#duin]#; protago-
nistele sunt cuprinse de o frenezie

delphia, New Jersey, Maryland, p@n#
la Baltimore.

Din nou autoarea \[i etaleaz# talen-
tul \n arta descrierii prin observa]ia
atent# [i exteriorizarea emo]iilor la
re\nt@lnirea celor dragi [i \n urma
contempl#rii locuin]elor acestora.

Exprimarea st#rilor suflete[ti e sin-
cer#, normal#; se observ#, evident,
c# autoarea-vizitatoare are numai
surprize pl#cute, emo]ionante, \ns#
f#r# manifest#ri zgomotoase, drama-
tice [i idealizate, ci, din contr#, bine
st#p@nite de europeanca posesoare
a unei culturi umaniste solide.

Vizita \n muzee de istorie sau de
art# este prilej de a face aprecieri [i

gerari care s# determine o c#dere \n
pre]iozitate.

Din lectura c#r]ii se deta[eaz# clar
ideea c# popasul american al au-
toarei, \n ultima analiz#, o confir-
mare, la fa]a locului, a unor lucruri
cunoscute anterior doar prin lectur#,
filme sau televiziune, mai ales dup#
ce analizeaz# obiectiv adaptarea [i
integrarea rom@nilor \n SUA – ma-
turi naturaliza]i dup# un num#r de
ani, emigran]i \n special cu scopul
de a se realiza din punct de vedere
profesional, copii, adolescen]i [i
tineri forma]i \n America [i cea de
a treia genera]ie – cei n#scu]i ame-
ricani din p#rin]i de origine rom@n#

“Bucuriile vie]ii”
– o nou# carte a doamnei Valentina Ristea

pe care nu [i-ar fi imaginat-o ante-
rior, privind meticulozitatea pregatirii
pentru o veritabil# aventur# a vie]ilor
lor, marcate p@n# atunci de seden-
tarism; fr#m@nt#rile cauzate de opor-
tunitatea cadourilor pentru cei vizita]i
sunt evocate cu ceea ce au mai im-
portant – tensionarea cresc@nd#:
…astfel am inceput t#v#lugul cump#-
r#turilor ca dar pentru cei de acolo
unde eram a[teptate.

Ce po]i duce de aici, din Rom@nia,
ca surprize atr#g#toare?

Au decis, lucruri simbolice cu
inscrip]i : Made in Romania (un semn
de carte, o caset#, un tablou, un bibe-
lou, C.Brancu[i, o icoana, etc.) [i
astfel cele dou# geamantane erau bor-
du[ite cu de toate pentru to]i. Eram
convinse c# orice aten]ie din partea
noastr# \i va \ncanta, cunosc@ndu-le
sensibilitatea pentru cele rom@ne[ti
c#utate de straini...” (p. 25)

Se remarc# preferin]a autoarei \n
ipostaza de c#l#tor pentru relevarea
detaliilor care se acumuleaz# firesc,
fiecare \n stare s# genereze [i s# sti-
muleze st#ri suflete[ti pe care D-Sa
le \mp#rt#[e[te cititorului, din care
face un confesor atent [i \n]eleg#tor:
starea de frustrare de pe “Otopeni”
cauzat# de \nghesuiala pasagerilor,
“ochii vigilen]i” ai stewardessei, avio-
nul – un fel de Iona (imagine r#mas#
\n con[tiin]# din vizionarea specta-
colului cu piesa lui Marin Sorescu),
traversarea Europei [i apoi a Atlan-
ticului, spectacolul marilor \n#l]imi,
“inconfortul datorat ondula]iilor
cere[ti” [i, \n sf@r[it, aterizarea pe
“J.F.K.”.

Evocarea drumului p@n# la punctul
final al c#l#toriei e rememorat# din
ma[ina cu care au fost str#b#tute
mai multe state – New York, Philla-

asocieri cu elemente cunoscute din
lecturi sau albume, monografii etc.
Casa Alb#, “de la distanta p#rea Pa-
latul Regal din Bucure[ti, \ns# situat#
\ntr-o alt# lume, un fel de Turnul
Babel, c#ci se auzea un murmur po-
liglot care te anun]a, desenat pe at@tea
fe]e care mai de care mai colorate
– na]ii, atitudini, maniere, priviri,
unele chiar iscoditoare.” (p. 33)

Indirect, autoarea e m@ndr# ca re-
cunoa[te provenien]a vizitatorilor din
fa]a “Casei Albe” dup# saluturile
lor \n limbi europene, asiatice, afri-
cane etc. la care remarc# aceea[i
curiozitate [i uimire la contemplarea
unei imagini cunoscute anterior doar
din ilustrate sau de la televiziuni.

Impresiile de c#l#torie devin obiec-
tele unor monologuri interioare me-
ticulos conduse c#tre cititor, cu con-
sidera]ii de esent# livresca – mito-
logie, filosofie, istorie, literatura –
adev#rate microeseuri, caracterizate
prin echilibru, f#r# ostenta]ii sau exa-

sau din c#s#torii mixte.
Autoarea remarc# \n mod deosebit

deschiderea c#tre lume a Americii,
cum se spune de obicei USA; ni-
meni nu mai e surprins c# toate
rasele umane au gasit aici ]ara tu-
turor posibilit#]ilor, un fel de “p#-
m@nt al f#g#duin]ei” [i se afl# pe
toate treptele sc#rii sociale, chiar
dac# mai p#streaz# destule elemente
ce ]in de specificul na]ional, rasial
sau religios.

Dac# cu aproape dou# veacuri \n
urm# boierul muntean Constantin
Radovici din Gole[ti, cunoscut sub
pseudonimul Dinicu Golescu, se mi-
nuna de casele civilizate din Elvetia,
Austria [i Germania, unele posed@nd
chiar “clavire”, comparate cu bor-
deiele de acas#, dotate cu o u[# “de
serviciu” [i alta “secret#” pe care se
fugea c@nd venea “zapciul” cu str@n-
gerea d#rilor, [i el \nsu[i era privit
cu mare curiozitate, \n vestimenta]ia
sa oriental#, cu i[lic, anteriu [i ini-
mei, \ntr-o lume obi[nuit# cu ghete,
redingot# [i joben, mijloacele mass-
media din a II-a jum#tate a sec. al
XX-lea [i primul deceniu al sec. al
XXI-lea au determinat o diminuare
a curiozit#]ii, iar “turistele” Anit [i
Lori circul# printre americani f#r#
s# se deosebeasc# de ace[tia prin
elemente esen]iale.

Indirect, autoarea eviden]iaz# to-
leran]a american# \n plan social care,
al#turi de altele, sunt pietre de te-
melie ale integr#rii, indiferent de ras#
sau religie.

D-na Valentina Ristea descrie
obiectiv leg#turile rom@nilor ameri-
cani cu ]ara de origine, \n plan spi-
ritual prin p#strarea credin]ei cre[tine
ortodoxe concretizat# \n frecventarea
slujbelor de la Biserica rom@n#.

Privind mijloacele de exprimare,
se cuvine remarcat faptul c# autoarea,
ca [i \n celelalte c#r]i de proz#, dis-
pune de capacitatea \mpletirii princi-
palelor mijloace de expresie artistic#.

De data aceasta, primeaz# des-
crierea prin acumularea detaliilor,
\n urma unor observa]ii atente [i
obiective (chiar dac# face eforturi
evidente [i reu[e[te s#-[i domine
emo]iile de mam# [i bunic#) cu no-
ta]ii nuan]ate privind elemente cro-
matice, sonore, olfactive sau dina-
mice. Un exemplu edificator, a[ zice,
chiar, antologic de descriere e acela
al descrierii mirajului \n fa]a Nia-
garei: “mare]ia, farmecul, grandoarea
acelei avalan[e de ap# ne-au coplesit.
Venea de la \n#l]imea unor mun]i.
Privit#, p#rea un adev#rat caleidos-
cop, o vraj# a culorilor ce-]i furau
infinitul privirii. Grupuri de vizitatori
se inghesuiau pe gardul ce str#juie[te
acest miracol. Limbajul admiratorilor
se confunda cu iure[ul apei, compu-
n@nd o mi[care obositoare nest#vilit#
de curiozit#]i. F#ceam compara]ia cu
tumultul mul]imii pe care o \nt@lneam
la Casa Alb#. Reflexele repeziciunii
te ame]eau. Valurile se zb#teau f#r#
ie[ire din matc#, contribuind la
alc#tuirea unui tablou \n perpetu#
mi[care pe care c#utai s#-l admiri
doar o clip# \n repaus, dar care nu
se l#sa \nduplecat \n nebunia sa.
P#m@ntul se magnetizase, ne prin-
sese \n mrejele lui, ne ]ineam de
gardul protector cu teama de a nu
fi smulse de aceste c#deri nebune[ti,
ne[tiind ce diavol sau ce \nger se
lupt# s# \nving# natura. Fe]ele vizita-
torilor c#p#tau expresii dintre cele
mai variate, mirare, suspiciune, re-
volt#, fric#, durere, extaz sau admira-
]ie. C@te na]ii prezente, at@tea expre-
sii vizibile sau interiorizate \n t#ce-
rea ce st#p@nea imensul cordon care
p#rea vr#jit. Greu puteai s# \n]elegi
ce spune vreunul \n limba lui, poate
prea colorat# \n inten]ia de a-[i ex-
prima admira]ia” (p.108-109)

Celelalte mijloace – nara]iunea [i
dialogul – sunt folosite numai \n
m#sura \n care descrierea o cere,
fiindu-i deci complementare; ele-
mentele narative [i de dialog sunt
dozate echilibrat [i bine conduse.

“Bucuriile vie]ii” – carte de c#l#-
torie [i reflec]ii – e, \n ultim# analiz#,
evocarea unui drum al cunoa[terii,
un segment dintr-un mod de exis-
ten]#, un elogiu \nchinat bucuriei
de a tr#i, iubirii materne [i filiale.

Cartea, dincolo de elementele
autobiografice, se adreseaz# oric#rui
cititor [i merit# cu prisosin]# lectura…
mai ales de c#tre b#ilesteni.

 Valentin TURCU

nivelul de HDL colesterol (bun).
Boabele de soia sunt relativ bogate

\n fosfolipide care preiau colesterolul \n
exces din interiorul arterelor [i previn
depunerea sa pe pere]ii vaselor. _n acest
fel se poate explica, fie [i par]ial, modul
\n care soia este capabil# s# reduc#
nivelurile colesterolului din s@nge.

Este foarte important s# se evite ali-
mente \nalt rafinate – cele care nu se
g#sesc \n stare natural# integral#, cum
ar fi zah#rul, f#ina alb# [i orezul alb. _n
locul acestora este bine s# se opteze
pentru f#ina integral#, orez brun [i alte
produse integrale – fasolea, lintea, nucile
[i semin]ele. Ov#zul \ndulcit cu fructe
proaspete constituie un exemplu de
hran# integral#. Ov#zul are un con]inut
bogat \n fibre alimentare care favori-
zeaz# eliminarea excesului de colesterol
din organism, a[a \nc@t oamenii care
consum# regulat astfel de cereale au
valori sc#zute de colesterol. {i orzul
este indicat, ceea ce demonstreaz# c#
cerealele integrale ocup# un loc impor-
tant pe lista de recomand#ri dietetice.
Fructele proaspete, \n special merele [i
perele, con]in fructoz#, un glicid pe care
organismul nu-l poate folosi imediat, el

fiind \n prealabil conservat \n glucoza,
la nivelul ficatului. Aceasta \ncetine[te
efectul s#u de cre[tere a glicemiei, ceea
ce u[ureaz# efortul organismului de a
men]ine glicemia \n limite constante.

A[adar, un mic dejun constituit din
fulgi de ov#z, o linguri]# cu v@rf de
semin]e m#cinate (susan, floarea-soarului,
dovleac), mere rase [i lapte de soia re-
prezint# o modalitate excelent# de a mini-
maliza riscul de boli cardiovasculare,
av@nd \n vedere efectul benefic al
fiecaruia dintre ingredientele enumerate.

_n ce prive[te leg#tura dintre consu-
mul de cafea [i bolile cardiace, oamenii
de stiin]a, in ultimii ani, s-au situat pe
pozi]ii diametral opuse. Se pare c#
efectele difer# \n func]ie de tipul de
cafea care se bea. Ness-ul, cafeaua
preparat# la filtru [i cea decofeinizat#
par a fi inofensive, deoarece anumite
substan]e chimice, cu efect negativ
asupra sistemului cardiovascular au fost
\ndep#rtate sau reduse substan]ial. Pe
de alt# parte, cafeaua fiart#, nefiltrat#,
cappuccino sau espresso au din bel[iug
ace[te substan]e chimice.

Ceaiul este asociat \ntr-o mai mic#
m#sur# cu riscul cardiovascular, de[i

consumul s#u \n exces este nociv pentru
artere, din cauza acidului tanic. Cu toate
acestea, ceaiul, mai ales cel verde, mai
pu]in bogat \n substan]e stimulente, fa-
vorizeaz# cantit#]i semnificative de an-
tioxidan]i care pot asigura \ntr-o oarecare
m#sur# protec]ia organismului.

Din p#cate, at@t ceaiul c@t [i cafeaua
con]in stimulente puternice, cum ar fi
cofeina. O cea[ca de ceai tare con]ine
aceea[i cantitate de cofein# ca [i o cea[c#
de cafea slab#. {i ciocolata, [i ]ig#rile
con]in substan]e similare. Acestea m#-
resc nivelurile glocozei \n s@nge,
stimul@nd eliberarea de hormoni supra-
renalieni care “descuie” depozite de
glucoz# disponibile.

_n concluzie, dependen]a, consumul
regulat de ceai sau de cafea este nociv,
\n timp ce o cea[c# de cafea nefiart#
sau, si mai bine, de ceai slab nu repre-
zint# o problem#. Ceaiul de plante [i
ceaiul verde sunt cele mai indicate
pentru men]inerea st#rii de s#n#tate.

Un aliment cu propriet#]i curative este
usturoiul, care con]ine in jur de 200 de
constituen]i biologici activi, mul]i dintre
ace[tia contracar@nd efectele diverselor
afec]iuni, printre care [i bolile cardiace,

motiv pentru care usturoiul trebuie
consumat zilnic.

Printre ac]iunile salutare pentru s#n#-
tatea sistemului cardiovascular se
num#r# sc#derea nivelurilor de coles-
terol, protec]ia colesterolului \mpotriva
procesului de oxidare, mic[orarea v@s-
cozit#]ii s@ngelui, prevenirea form#rii
trombitelor (cheagurilor) sanguini, deci
reducerea global# a riscului de infarct
miocardic.

Un argument conving#tor \n favoarea
consumului moderat de alcool \l consti-
tuIe efectul s#u de crestere a nivelului
de HDL, colesterol “bun” care este un
transportor al colesterolului r#u (LDL)
din artere. Efectul benefic se \nregis-
treaz# at@t pentru bere, c@t [i pentru vin
[i pare a fi determinat de cantitatea [i
mai pu]in de tipul b#uturii. _n special
vinul ro[u pare a fi un protector
cardiovascular, deoarece este bogat \n
proantocianidine, antioxidan]i, care se
g#sesc \n struguri [i \n fructele de
p#dure. _n timp ce maximum un pahar
de vin pe zi nu pare s# aib# contrain-
dica]ii, dou# sau mai multe pahare de
b#uturi alcoolice pe zi reprezint# un
important factor de risc, un consum ideal

const@nd \n maximum patru pahare de
b#utur# pe s#pt#m@n#.

Un plan pentru o inima s#n#toas#
ar ar#ta astfel:

1) Aport crescut de:
„ Fructe [i legume – cinci por]ii pe

zi; pe[ti carnivore – de trei ori pe s#p-
t#m@n#; semin]e – o lingur# cu v@rf \n
fiecare zi; uleiuri de semin]e presate la
rece – pentru salate si gustari reci; tofu
– de trei ori pe s#pt#m@n#; usturoi – un
c#tel sau doi \n fiecare zi.

2) Aport redus de :
„ Alcool – nu mai mult de patru

pahare pe s#pt#m@n#; carne – \nlocui]i-
o cu pe[te de trei ori pe s#pt#m@n#!;
ou# – nu mai mult de trei pe s#pt#m@n#,
de la g#ini hr#nite natural, nepreparate
prin pr#jire; produse lactate – \n cantit#]i
minime, \nlocuindu-le cu lapte de soia;
ceai – nu mai mult de dou# ce[ti pe zi;
cafea – nu mai mult de una-dou# ce[ti
pe zi; zah#r [i produse \nrudite – nu le
ad#ugati \n m@ncare [i evita]i m@nc#-
rurile \ndulcite cu zah#r!; sare – deloc
sau cantit#]i mici de sare cu con]inut
redus de sodiu.

Prof. Elisabeta B~L}OI
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_n ultima zi a lunii septembrie s-au
desf#[urat lucr#rile [edin]ei ordinare
a Consiliului Local, convocat# prin
Dispozi]ia 2933/21.09 a Primarului
municipiului B#ilesti.

{edin]a fiind statutar#, dl. Dorin
Manciu, pre[edintele de [edint#, l-a
invitat pe edilul [ef s# prezinte or-
dinea de zi, dar a am@nat supunerea
ei la vot din cauza intervene]iei d-
lui Ioan Negre]. Acesta [i-a exprimat
nemultumirea generat# de faptul c#
materialele care se dezbat nu sunt
trimise consilierilor cu cinci zile
\nainte, comform legii, pentru a le
studia. A dat telefoane [i i s-a r#spuns
c# materialele nu sunt gata. Netrimi-
terea materialelor [i, mai ales, intro-
ducerea a noi puncte pe ordinea de
zi le-a considerat o sfidare la adresa
CL. Este bine c# dl. primar vrea s#
rezolve multe probleme, dar totul tre-
buie f#cut \n litera legii. A precizat
c#, \n semn de protest pentru cele
men]ionate, nu va vota niciun proiect
de hot#r@re.

 Supus# la vot, ordinea de zi a
fost aprobat# cu 16 voturi ”pentru”
[i unul “\mpotriv#” – Ioan Negre].

 Primele dou# proiecte de hot#r@re
au fost supuse aten]iei consilierilor
de d-na director economic, Violeta
Mo]#t#eanu.

 _n expunerea de motive la
Proiectul de hot#r@re privind virarea
de credite \n vederea achizi]ion#rii
unui utilaj pentru desz#pezire [i pen-
tru \mprejmuirea [i pavarea Gr#di-
ni]ei Balasan, se stipuleaz# c# exe-
cutivul a propus urmatoarele vir#ri
de credite:

 Cap. 51.02: ”Administratie” –
retragerea sumei de 50 mii lei de la
cheltuieli de investi]ii, pozi]ia “Achi-
zi]ii spa]iu cl#dire prim#rie”, care
vor fi repartizate astfel:

Cap. 65.02: “_nv#]#m@nt” –
cheltuieli materiale necesare {colii
nr. 6, \n suma de 10 mii lei;

Cap. 84.02: “Transporturi” –
cheltuieli de investi]ii, suma de 15
mii lei [i cheltuieli materiale, suma
de 25 mii lei. Cheltuielile de inves-
ti]iii sunt pentru o nou# pozi]ie de
investi]ii: “Achizi]ie Plug desz#pe-
zire”, \n suma de 40 mii lei, dife-
ren]a de 25 mii lei fiind repartizat#
de la alte pozi]ii prin redistribuire.

Dl. I. Negre] a men]ionat c# \n
urma cu un an s-a achizi]ionat un
plug, motiv pentru care a considerat
c# cel de-al doilea este inutil, deoa-
rece, dac# nu se poate face desz#-
pezirea \ntr-o zi, se poate continua
\n ziua urm#toare, mai ales c# nu
ninge abundent \n to]i anii. A propus
ca aceast# investi]ie s# se transfere
la achizi]ionare de pietri[. Dl. D.
Manciu [i-a exprimat nemul]umirea
pentru faptul c# \n expunerea de
motive nu se precizeaz# nimic cu
privire la necesitatea celui de-al
doilea plug. Av@nd \n vedere c# do-
cumentele prezentate nu sunt sem-
nate de to]i cei abilita]i, [i-a exprimat
p#rerea c# acestea “sunt f#cute \n
batjocur#”. Dl. primar, Costel Pistri-
]u, a reac]ionat la aceast# acuz# [i a
men]ionat c# deja [i-a dat seama cu
regret c# cei doi vorbitori “sunt
porni]i \mpotriva primariei [i a prima-
rului”. I-a repro[at domnului Manciu
c# a promis c# va da un plug, dar nu
s-a ]inut de cuv@nt. Anul trecut abia
a putut face fa]# ac]iunii de desz#pe-
zire, de[i oamenii au muncit cu mult#
d#ruire. Nu trebuie s# se uite c# pri-
marul [i CL sunt pe acela[i plan,
ap#r@nd \n organigram# pe orizontal#,
[i a men]ionat c# actele n-au fost
semnate de d-na jurist Daniela Dan,
pentru c# nu s-a aflat \n localitate. A
considerat o mare jignire afirma]ia
c# se face totul \n batjocur#, a \ntrebat
retoric c@te proiecte de hot#r@re au

ini]iat consilierii [i a \ncheiat destul
de sup@rat: “Dac# vre]i s# face]i r#u
urbei, n-ave]i dec@t”! _n replic#, dl.
D. Manciu a negat c# a f#cut pro-
misiunea c# va da un plug [i a men-
]ionat c# a promis numai c# va face
rost de unul mai ieftin, “ceea ce nu
este acela[i lucru”. A pedalat pe
faptul c# \n expunerea de motive
trebuia justificat# necesitatea achizi-
]ion#rii celui de-al doilea plug, inter-
ven]ie \n urma c#reia d-na Violeta
Mo]#]#eanu a informat c# exist# not#
de fundamentare, \ntocmit# de cei
de la Situa]ii de Urgen]#, dar, con-
form legisla]iei \n vigoare, nu este
nevoie ca aceasta s# se prezinte \n
[edin]#, \ns#, dac# se dore[te, la vii-
toarele [edin]e va prezenta [i notele
de fundamentare. Dl. Mugurel M@n-
z@n# [i-a exprimat dezam#girea c#
“am \nceput prost [edin]a [i nu se
poate continua \n acest fel”. Este bine
ca fiecare parte s#-[i expun# inten]iile
[i motiva]ia lor \n mod elegant, “s#
discut#m civilizat, nu s# ne cert#m”.
Dezam#git, la randu-i, edilul [ef a
replicat: “Ce dori]i, doamnelor [i
domnilor consilieri, pentru aceast#
urbe? Deocamdata totul se face prin
mine [i prin aparatul prim#riei. Este
nu numai bine, ci [i normal s# m#
ajuta]i \n relizarea obiectivelor pe
care ni le propunem”, replic# la care
dl. M@nz@n# a precizat c#, \n mod
firesc, consilierii n-au cum s# cu-
noasc# toate problemele, c# prima-
rul, fiind permanent \n institu]ie [i
\n ora[, este cel care le cunoa[te \n
am#nunt [i c# este necesar s# apeleze
la consilieri de c@te ori are nevoie
de sprijin. Dl. Sabin Gaciu a consi-
derat c# at@t pre[edintele de [edin]#,
c@t [i primarul “au \nceput cu tonul
prea sus”, ceea ce nu este normal.
A fost de p#rere c# to]i cei prezen]i
doresc s# fac# ce este bine pentru
municipiu, dar c#, \n problema \n
discu]ie, era normal s# existe notele
de fundamentare, pentru c# “noi apro-
b#m [i apoi suntem tra[i la r#spun-
dere [i chiar trebuie s# pl#tim. Totul
trebuie rezolvat pe cale amiabil#, to]i
dorim binele b#ile[tenilor care ne-au
ales. S# nu mai purt#m discu]ii jigni-
toare”! Dl. D. Manciu [i-a exprimat
p#rerea c# to]i consilierii doresc
binele urbei, dar dl. primar face multe
lucruri de unul singur [i nu consulta
pe nimeni, f#r# s#-[i dea seama c#
\[i face singur r#u [i c# “se lupt#
uneori cu morile de v@nt”.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat
cu 15 voturi “pentru”, \mpotriv# fiind
consilierii I. Negre] si C#t#lin Ne]a.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re pentru scutirea de la plata
impozitelor [i taxelor locale a imo-
bilelor aferente Casei Memoriale
“Amza Pellea” [i a celui \n care se
afl# Muzeul “C@mpiei B#ile[tiului”,
se men]ionaez# c# dl. V@rban Ionel
a solicitat scutirea de plata impozi-
tului pe cl#dire [i teren, pe perioada
c@t va func]iona muzeul pe proprie-
tatea sa (pentru care n-a solicitat nicio
chirie), iar d-na Oana Pellea a \naintat
aceea[i solicitare pentru perioada c@t
func]ioneaz# pe proprietatea sa Casa
Memorial#, pentru care, de asemenea,
n-a pretins chirie. Av@nd \n vedere
cele dou# solicit#ri, executivul a pro-
pus s# se aprobe scutirea de la plata
impozitului, conform Legii 571/2003
[i a HG 1861/2006.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat
cu 16 voturi “pentru”, dl I. Negre]
fiind impotriv#.

Referitor la Proiectul de hot#r@re
prin care se i-a act de Raportul co-
misiei constituite prin HCL 5/2009
pentru identificarea unei loca]ii \n
vederea construirii sediului autorit#]ii
locale, de achizi]ionare a imobilelor
din str. Revolu]iei nr. 1, Victoriei

nr. 130 [i de stabilire a loca]iei pen-
tru sediul autorit#]ii locale, se men-
]ioneaz# c# membrii comisiei au
\ntocmit rapoarte pe care le aduc la
cunostin]# CL pentru a lua act. _n
baza acestora, executivul a propus
achizi]ionarea imobilelor din str.
Victoriei nr. 130 [i str. Revolu]iei
nr. 1, \n vederea desf#[ur#rii activi-
t#]ii unor institu]ii de interes local
[i stabilirea locului pentru construi-
rea sediului autorit#]ii locale, la in-
tersec]ia str#zii Revolu]iei cu Vic-
toriei, loca]ia propus# fiind situat#
\n str. Revolu]iei nr. 2 [i Victoriei
nr. 165 [i 165A. De asemenea, dl.
viceprimar, Paul Mitroi, a informat
c# s-au trimis adrese la CJ [i la
Prefectur#, pentru ob]inerea unui
punct de vedere, iar \n raspunsul
acestora se men]ioneaza c# se poate
achizi]iona un imobil, conform art.
2, alin. 2, lit. “h” din OUG 37/
2008, “cu condi]ia existen]ei unei
hot#r@ri judecatore[ti definive [i ire-
vocabile privind retrocedarea actua-
lului sediu”. Cunosc@ndu-se sumele
solicitate de proprietarii imobilelor
din str.Revolu]iei nr. 2, dl. S. Gaciu,
dup# ce a reamintit c# s-a votat suma
de 35 euro/mp, a pus fireasca \ntre-
bare dac# se “merge” pe hot#r@rea
luat# sau se d# curs solicit#rii v@n-
z#torilor. Dup# votul din CL rezult#
clar c# aceste imobile nu se pot achi-
zi]iona. Personal, n-a fost de acord
cu propunerea executivului, fiindc#
exist# unele neclarit#]i [i se teme de
Curtea de Conturi, idee l-a care a
subscris [i dl. D. Manciu. Dl. Amza
Dumitra[cu a precizat c# nu reiese
clar ce a f#cut p@n# acum comisia
constituit#, av@nd \n vedere c#, \n
urma investiga]iilor, trebuia s# stabi-
leasc# deja o loca]ie, \ns# \n raport
nu s-a f#cut nicio apreciere cu pri-
vire la aceasta. _n cuv@ntul s#u, pri-
mul gospodar al municipiului a con-
siderat c# dl. Manciu n-are dreptate
c@nd afirm# c#, dac# nu se achizi]io-
neaz# o loca]ie, nu se vor pierde
banii, exprim@ndu-[i indignarea pen-
tru c# se spun “lucruri murdare”, cum
c# ar fi ridicat tonul c#nd a vorbit cu
pre[edintele CJ [i, pentru a demonstra
netemeinicia acestei afirma]ii, la
prima [edin]# a CL \l va invita dl.
Ion Prioteasa cu care are o bun#
rela]ie. _n aprilie 2008 sediul muzeu-
lui a fost v@ndut [i, \n mod surprin-
z#tor, n-a gasit niciun document prin
care autoritatea local# s# fi solicitat
cump#rarea imobilului \n baza drep-
tului de preem]iune. A negociat achi-
zi]ionarea actualului sediu al prim#riei
[i al muzeului, pentru c# se pot cum-
p#ra imobilele revendicate. De ase-
menea, a informat c# nu exist# niciun
act de proprietate al fostei B#nci
Agricole care s#-i fi dat dreptul s-o
dea la Raiffeinsen. S-a discutat cu
mo[tenitorii, iar prin hot#r@rea a
Tribunalului Dolj se retrocedeaz#
alte cl#diri, nu Raiffeisen. Exist# acte
c# prim#ria de]ine cele dou# cl#diri
[i trebuie s# continu#m acest# mi[-
care \n]eleapt# pentru a nu pierde
cele dou# imobile [i nici cele 13
miliarde de lei vechi. Dl. I. Negre],
dup# ce a f#cut precizarea c# “\n]e-
lege c# primarul \[i face campaniei

electoral# \n fiecare sedin]#”, a men-
]ionat c# din c@te a priceput, sunt
mai multe loca]ii propuse de co-
misie. Ce n-a \nteles este de ce tre-
buie s# se cumpere o alt# loca]ie
mult mai scump#, din moment ce
exist# imobilul actualului sediu, iar
mo[tenitorii prin]ului {tirbei sunt
destul de maleabili. A propus “s# ne
rezum#m la ce avem”, adic# actualele
cl#diri ale Prim#riei [i cea presupus#
a fi a Raiffeisen-ulul. Dl M. M@nz@n#
a fost de p#rere c# prim#ria duce
lips# acut# de spa]ii [i a conchis:
“Dac# ne permite punga, putem
achizi]iona \n bloc cele trei spa]ii [i
vedem pe care le folosim”. _n replic#,
dl. Vasile Duinea a precizat c# Pri-
m#ria nu duce lips# de spa]ii [i a
exemplificat cu Clubul Copiilor, Casa
de Cultura, Sc. nr. 3, localul din
HCC. A fost de p#rere c# trebuie s#
se rezume la luarea celor dou# spa]ii
la care f#cea referire domnul primar
Costel Pistri]u, dar s# nu se mai
achizi]ioneze cele apar]in@nd d-lor
Zoltan Csepregi si Alex. Dunav#]u.
Edilul [ef [i-a exprimat p#rerea c#
“Suntem \ntr-o situa]ie delicat#, to]i
vrem ceva, dar nu reu[im s# ne
punem de acord. Oare nu meri#m s#
facem o prim#rie frumoas# \n centru?
Trebuie s# fim mai eficien]i”. La
propunerea pre[edintelui de [edin]#
au fost reformulate articolele 2 [i 3
din proiectul de hot#r@re, dup# cum
urmeaz#:

Art. 2 “Se aprob# \nceperea pro-
cedurilor legate de negociere \n ve-
derea achizi]ion#rii imobilelor din
str. Revolu]iei nr.1 [i Victoriei nr.
130”;

Art.3 “Se aprob# continuarea ne-
gocierilor pentru stabilirea sediului
autorit#]ii locale de c#tre comisia
constituit# prin Hot#r@rea 59/2009
a CL”.

Primul articol a r#mas neschimbat,
\n timp ce art. 4 are formularea:
“Se \mputernice[te dl. primar pentru
negocierea achizi]ion#rii imobilelor
prev#zute la art.2”.

Supus# la vot, propunerea execu-
tivului \n forma sa final# a fost apro-
bat# cu 12 voturi “pentru”, neob]i-
n@nd sufragiile consilierilor: I. Ne-
gre], C. Ne]a, Gabriel Tica, Cristina
S#lcianu [i S. Gaciu.

S-au dezb#tut apoi cele 4 proiecte
de hot#r@re prezentate de dl. Victor
Bonci.

_n expunerea de motive la Proiec-
tul de hot#r@re prin care se aprob#
punerea la dispozi]ia proiectului
“Extinderea [i modernizarea infra-
structurii de ap# [i ap# uzat# \n jud.
Dolj” a terenului pentru construirea
obiectivelor de investi]ii, se stipu-
leaz# c# executivul a propus urm#-
toarele terenuri, proprietate public#:
Sursa de ap#, 8 pu]uri – 3200 mp;
Gospod#rire de ap# – 19759 mp;
Sta]ie de pompare ape uzate de
transfer – 896 mp.

Proiectul a ob]inut sufragiile a 16
consilieri, nota discordant# f#c@nd-o
dl. I. Negre].

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re referitor la concesionarea
terenului amplasat \n vecinatatea
pie]ei [i a paraului Balasan, se pre-
cizeaz# c# executivul a propus con-
cesionarea prin licita]ie a suprafe]ei
de 5000 mp, situat# \n str. Aleea
Independen]ei, nr.11, pentru a i se
da o utilitate, fiind \n zona central#
\nc# neutilizat#. Dl. Bonci a informat
c#, \n chiar ziua sedin]ei, au fost
trimise la Craiova ultimele date
privind vecinii [i declara]ia, pentru
a se lua aprobarea de la Cadastru.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat
cu 14 voturi “pentru”, neob]in@nd
sufragiile consilierilor I. Negre],
S.Gaciu [i Cristina Salcianu.

Referitor la Proiectul de hot#r@re
prin care se ia act de Proiectul Ilu-
minat Arhitectural “Monumentul
Eroilor”, se precizeaz# c# \n progra-
mul de investi]ii pe anul 2009 s-a
prev#zut \mbun#t#]irea iluminatului
\n zona respectiv#, modernizarea
scuarului [i a sensului giratoriu. _n
acest scop, s-a \ntocmit un proiect
privind instala]ia electric#, moder-
nizarea sensului giratoriu prin deli-
mitarea cu borduri [i crearea unui
spa]iu verde realiz@ndu-se cu per-
sonalul angajat \n baza Legii 76/
2002. Executivul a propus consilie-
rilor s# ia act de executarea acestor
lucr#ri, informandu-i c# s-a cheltuit
suma de 160 mil. de lei vechi, reali-
z@ndu-se economii considerabile.

_n expunerea de motive la Proiec-
tul de hot#r@re pentru aprobarea \n-
chirierii sau atribuirii unui revolu-
]ionar a unui spa]iu \n Pia]a agroa-
limentar#, se mentioneaz# c#, d@nd
curs cererii 15628/2009 a d-lui Nacu
Florian Ionel, din B#ile[ti, str. A.I.
Cuza, nr. 122, prin care solicita re-
partizarea unui spa]iu comercial,
executivul a propus \nchirierea spa-
]iului \n suprafat# de 30 mp, care
este disponibil, men]ion@ndu-se c#
este vorba de construc]ia metalic#
\n care se vindea lapte.

Propunerea executivului a fost
aprobat# de 16 consilieri, dl. I.
Negre] find impotriv#.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re referitor la modernizarea [i
extinderea Parcului Balasan, prezen-
tat de dl. Firu Must#]a, se preizeaz#
c# prin HCL 43/26.03.2008 a fost
aprobat Programul de extindere a
spa]iilor verzi cu 179,785 mp, \n pe-
rioada 01.01.2008 - 31.12.2010, [i cu
120 mp, \n etapa a II-a, 01.01.2011
-31.12.2013, care ad#ung@ndu-se la
cele existente (222,108 mp) va duce
la suprafa]a de 521,893 mp, adic#
26 mp/locuitor. Deoarece din aceste
suprafe]e face parte [i Parcul Ba-
lasan, executivul a propus aprobarea
\ntocmirii studiului de fezabilitate
[i a proiectului tehnic \n acest scop.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat
cu 16 voturi “pentru”, \mpotriva
fiind dl. I. Negre].

Referitor la Proiectul de hot#r@re
privind aprobarea manifest#rilor
cultural-artistice [i educative pe trim.
al IV-lea al unit#]ilor din cultur#,
dl. Marcel Bo]a a prezentat princi-
palele manifest#ri [i a dat explica]ii
suplimentare unde a fost cazul. D-
na Elena Jianu, pre[edintele Co-
misiei de _nv#t#m@nt-Cultur#, a pre-
cizat c# a constatat cu deosebit# pl#-
cere c# dl. director Marcel Bo]a a
fost receptiv la sugestiile consilierilor
[i a inclus \n program spectacole
prezentate de forma]iile Casei de
Cultur# [i a men]ionat c# se face
precizarea c# acest program va fi
completat cu spectacolele institu]iilor
profesioniste aflate \n turneu, ale
c#ror date nu pot fi stabilite acum,
ceea ce \nseamna c# activitatea va
fi mai bogata. A felicitat Casa de
Cultur#, care a primit premiul pentru
scenografie cu piesa “La moara cu
noroc bun”, la Festivalul Na]ional
de Teatru “Salsovia” de la Mahmu-
dia. Activitatea bibliotecii este pro-
filat# mai mult pe ac]iuni cu cartea,
activit#]i aniversare sau comemora-
tive ale unor scriitori [i oameni din
art# si stiint#, din cauza lipsei de
dotare tehnic#. Dl. primar Costel
Pistri]u a informat c# \n cur@nd bi-
blioteca va avea un set de 10 calcu-
latoare [i fonduri pentru carte.

 Proiectul executivului a ob]inut
sufragiile a 16 ale[i locali, mai pu]in
ale d-lui I. Negre].

_n expunerea de motive la
Proiectul de hot#r@re privind

_nceput de [edin]# neonorant, chiar jenant...!
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_n semn de pre]uire [i respect fa]#
de persoanele de v@rsta a treia, cu
ocazia Zilei Interna]ionale a V@rstni-
cilor, Prim#ria Municipiului B#ile[ti
[i Biblioteca Municipal# au organi-
zat \n prima zi a lunii octombrie o
foarte reu[it# manifestare de suflet
[i sim]ire care, prin conota]iile ei, a
demonstrat c# cei albi]i de ani nu
sunt da]i uit#rii, ci, dimpotriv#, se
afl# \n aten]ia autorita]ilor locale,
care cred cu toat# fin]a \n utilitatea
acestora pentru via]a ce pulseaza \n
urbea noastr#, la prosperitatea c#reia
[i-au adus contribu]ia de-a lungul
anilor.

Ca invita]i speciali, membrii Clu-
bului Seniorilor au primit din par-
tea primarului municipiului, dl.
Costel Pistri]u, o felicitare [i o floa-
re, dublate de aprecierea \n]elep-
ciunii acestora.

D-na bibliotecar Janeta Vlad a dat
semnalul \nceperii activita]ii [i l-a
invitat pe edilul sef s#-[i exprime
g@ndurile [i sentimentele. _n prelungi-
rea inspiratului motto al manifest#rii:
“Nu-i b#tr@n cel cu capul albit, chiar
dac# are o sut# de ani. Acela-i mai
b#tr@n \ntre oameni a c#rui minte e
mai matur#” [i al mesajului versu-
rilor diplomatului, omului de cultur#
[i scriitorului Petre Gigea-Gorun:
“L#s#m o triste]e \n urm#/ S# deve-
nim mai \n]elep]i/ Mai cump#ta]i
suntem \n vorbe/ _n judecat# mult
mai drep]i./ La t@mple \nc#run]e[te
p#rul/ C@nd noi p#trundem alte
taine,/ Dar nu [tim care-i adev#rul/
De ce-au b#tr@nii grele haine.”,
reproduse \n programul activit#]ii,
dl. Primar, Costel Pistri]u, adres@n-
du-se celor prezen]i a spus printre
altele: “Prestigiul experien]ei este
c@[tigat cu sacrificiile pe care via]a
le cere de la cei care au trecut pra-
gurile v@rstei. Pe l@ng# respectul da-
torat <b#tr@nilor> no[tri, fiecare dintre
noi trebuie s# respecte [i pre]uiasc#
\nzecit experien]a acestora. Prim#ria
Municipiului B#ile[ti v# asigur# c#
va continua s# fie al#turi de Dumnea-
voastr# cu toate mijloacele pe care
le are la dispozi]ie, pentru a v# asi-
gura locul plin de demnitate [i consi-
dera]ie pe care \l merita]i in mijlocul
acestei comunit#]i.”

Dup# acest mesaj “oficial”, cu
vocea \ncarcat# de emo]ie, \n nume
propriu, edilul [ef a elogiat contri-
bu]ia \n]elep]ilor urbei la dezvoltarea
acesteia, a adus un vibrant omagiu
tuturor [i \n mod special unora dintre
cei afla]i \n sal# [i altora care, din
diferite motive, n-au putut fi pre-
zen]i, oameni de ales profesionalism
[i onestitate care i-au \ndrumat pa[ii,
pe care [i i-a luat drept ideal de
via]#, artizani ai devenirii sale,
dasc#li ilu[tri care au contribuit de-
cisiv la modelarea caracterului s#u
[i la formarea personalit#]ii sale:
“Da]i-mi voie s# m# consider un
copil al Dumneavoastr#, s# v# rog

nectant al activita]ilor desfa[urate,
asupra atmosferei destinse [i distinse
statornicite, mention@nd c# \n cadrul
\nt@lnirilor s-au discutat [i probleme
deosebit de importante din via]a ur-
bei noastre [i c# pensionarii [i-au
ar#tat disponibilitatea de a-[i aduce,
pe m#sura posibilit#]ilor, contribu]ia
la cre[terea nivelului de civiliza]ie
a municipiului nostru. De asemenea,
f#r# a avea inten]ia de a flata pe
cineva, pentru c# nu este cazul [i
nici nu-i st# \n caracter, mai ales la
statutul s#u social, a avut cuvinte
de laud# fat# de realizarile vizibile
\n ora[, mai ales \n ceea ce prive[te

tineri sau uitate de cei de v@rste
respectabile.

Consider#m c# nu exager#m cu
nimic, apreciind c# una dintre
“petele de culoare” ale activit#]ii a
constituit-o prezen]a \n program a
talentatei [i sensibilei doamne de
27 de ani, Rodica Tudora[cu, care
la prima vedere pare o adolescent#,
[i care a \nc@ntat asisten]a prin inter-
pretarea cu patos a unei melodii
populare compuse pe versuri pro-
prii, destul de reu[ite, chintisen]# a
dezam#girii, care ne-au reamintit de
strig#tul de durere al fetei \n[elate
din poezia “Fata morarului” a lui

efectuarea lucr#rilor de balastare pe
str#zile cu infrastructur# din
balast, se stipuleaz# c#, pentru

\mbun#t#]irea circula]iei pe str#zi [i
\nlaturarea sta]ion#rii apelor pluviale
pe carosabil, executivul a propus
reprofilarea str#zilor balastate [i
completarea cu balast a gropilor mai
pronun]ate. Lungimea total# care
trebuie reprofilat# este de cca. 13,6
km, l#]imea medie, 6 m, cantitatea
de balast necesar# plomb#rii
denivel#rilor fiind de 2000 mc iar
valoarea lucr#rii se estimeaza la
136092 lei. Dl. Amza Dumitra[cu a
fost de p#rere c# lucrarea fiind deja
prins# \n buget, nu mai era nevoie
de o aprobare \n [edin]a CL.

16 consilieri au fost de acord cu
proiectul propus, dl. I. Negre] fiind
\mpotriva lui.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re referitor la aprobarea lucr#-
rilor la Aleea de acces \n Cimitirul

s# veni]i la mine oric@nd dori]i cu
sugestii, asigur@ndu-v# c# voi fi re-
ceptiv la sfaturile Dumneavoastr# [i
m# voi str#dui s# le pun \n practic#
\n activitatea cotidian#”, a \ncheiat
primul gospodar al municipiului.

Cei prezen]i au fost \nc@nta]i [i au
c#p#tat o stare de bun# dispozi]ie [i
emo]ie, prilejuit# de momentul artis-
tic sus]inut de un grup de elevi de la
{coala nr. 3, \ndruma]i de d-na \nv#-
]#toare Elena V#lu, care au recitat
versuri \nchinate, \n special, bunicilor,
bunicelor, mamelor [i au c@ntat “La
mul]i ani cu s#n#tate”, respectul mi-
cu]ilor [colari pentru asisten]# fiind

\ntre oameni, de stim# [i respect
reciproc, pe \nl#turarea egoismului
degradant [i a r#ului, pe ajutorarea
celui aflat \n suferin]# [i pe recunoa[-
terea valorii personale. {i-a exprimat
satisfac]ia c#, de fiecare dat# c@nd a
participat la activit#]ile Clubului
Seniorilor, s-a sim]it extrem de bine,
parc# mai t@n#r#, mai dinamic# [i
a plecat cu o stare de comfort sufle-
tesc, dat fiind faptul c# aici s-au
dep#nat amintiri, s-au abordat
probleme stringente ale urbei, un
loc deosebit ocup@nd cele de edu-
ca]ie, de comportare civilizat#, care
\nnobileaz# fiin]a uman#. Aici a
existat posibilitatea de a se sfida
v@rsta [i de a constata c#, \n ciuda
v@rstei biologice, pensionarii pot fi
\nc# utili. A fost impresionat# de
aten]ia special# cu care dl. primar,
Costel Pistri]u, \nconjoar# oamenii
cu experien]#, \nfrupt@ndu-se din
\n]elepciunea acestora [i a transmis
sincere felicit#ri edilului [ef pentru
maturitatea [i responsabililtatea cu
care abordeaz# problemele comu-
nit#]ii, str#duindu-se s# nu \n[ele
\ncrederea concitadinilor s#i. De
asemenea, a dat glas pre]uirii deo-
sebite fa]# de talentata t@n#r#, Ro-
dica Tudora[cu, o adevarat# reve-
la]ie pentru to]i, a felicitat-o pentru
sensibilitatea sa, exprim@ndu-[i p#-
rerea c# talentul s#u ar trebui valo-
rificat, p@n# nu este prea t@rziu.

De[i nu este, poate, momentul,
“presta]ia” doamnei profesoare [i
sinceritatea demersului s#u, ne
determin# s# ne exprimam regretul
c# \n ultimul timp n-a mai fost apre-
ciata colaboratoare a Gazetei de B#i-
le[ti [i ne “oblig#” s# reiter#m afir-
ma]ia c# “f#r# articolele pe care le
publica, gazeta noastr# este mai s#-
rac#”. Ne exprim#m totu[i speran]a
\ntr-o dorit# [i necesar# revenire.

Am l#sat special la urm# impactul
expozi]iei de carte, de desene [i
preparate culinare, av@ndu-l ca rea-
lizator pe dl. bibliotecar, Constantin
Micu, [i care, folosind limbajul de
lemn al unor vremuri de trist# amin-
tire, s-a remarcat prin “ valoarea sa
teoretic# [i practic#.” Am admirat
cu to]ii c#r]ile [i desenele care ne-
au \ndulcit sufletele, la figurat, [i
preparatele distinselor senioare pe
care le-am gustat, \ndulcindu-ne, la
propriu, dar am fost pu[i \n derut#,
nefiind \n m#sur# s# facem ierar-
hiz#ri privind calitatea, toate dul-
ciurile [i cele care le-au f#cut
ob]in@nd un onorant Premiu _nt@i.

F#r# s# ne temem c# vom fi acu-
za]i de exagerare sau c# am folosit
cuvinte mari, afirm#m cu certitudine
c# a fost o activitate de ]inut# de la
care to]i am plecat mai boga]i su-
flete[te, mai senini [i mai optimi[ti,
o manifestare emo]ionant# care va
ramane \ntiparit# ad@nc \n memorie.

Meritate felicit#ri organizatorilor!
Gheorghe GHEORGHI{AN

evident \n str#lucirea ochi[orilor lor
[i chiar \n micile st@ng#cii, inerente
\n astfel de momente solemne. Este
de prisos s# mai spunem c# ace[ti
\ngera[i au primit felicit#rile meritate
[i au fost aplauda]i cu generozitate.

Dup# ce d-na bibliotecar, Janeta
Vlad, a f#cut succinte referin]e la
semnifica]ia zilei de \nt@i octombrie,
s#rb#torit# \n toat# lumea, dl. ing.
Aurelian Fieroiu a re]inut aten]ia
asisten]ei prin interven]ia care ar
putea fi intitulat# Aniversarea a trei
ani de la \nfiin]area Clubului Senio-
rilor, numit la \nceput Clubul Pen-
sionarilor, schimbarea denumirii f#-
c@ndu-se la sugestia d-nei prof. Eli-
sabeta B#l]oi. “Vorbitorul” [i-a ex-
primat bucuria c# acest club este
un bun prilej de schimburi de opinii,
de \nt@lnire [i de ie[ire din via]a
uneori monoton# a pensionarilor [i
a propus diversificarea activit#]ilor,
a[a \nc@t \nt#lnirile s# nu semene
cu sedin]ele at@t din vremurile de
trist# amintire, c@t [i cu cele din zi-
lele noastre, exprim@ndu-[i regretul
c# \n momentul de fat# nu exist#
spa]iu suficient pentru desf#[urarea
genurilor de activit#]i la care s-a re-
ferit – [ah, table, tenis de masa etc.

D-na prof. Elisabeta B#l]oi a f#cut
un interesant [i captivant istoric al
clubului, insist@nd asupra caracte-
rului instructiv, educativ [i deco-

cur#]enia, cre[terea suprafe]elor de
spa]ii verzi, apreciind deosebit acti-
vitatea de colectare a de[eurilor, \n
special de la blocuri. L-a felicitat
pe primul gospodar ca “[ef” al
administra]iei locale pentru proiec-
tele \ndrazne]e pe care [i le-a propus
[i realizat, pentru felul s#u deschis,
pentru vitalitate [i dinamism, pentru
pre]uirea [i respectul sincer cu care
\i inconjoar# pe cei numi]i eufe-
mistic “cu mai mult# experien]#.”

Cu deosebit# aten]ie au fost ur-
m#rite Amintirile despre B#ile[ti ale
d-lui Marian Ionescu, considerat
unanim, \n timpul activit#]ii sale,
“floarea aleas# a contabililor” b#ile[-
teni. Ilustrate cu fotografii proiec-
tate, amintirile acestui om de o
locvacitate deosebit# [i pl#cut \n
conversa]ie, s-au constituit \ntr-un
prilej de m@ndrie, de “patriotism
local”, dat fiind c# ele au readus \n
memorie personalit#]i de seama ale
ora[ului, care au contribuit din plin
la \nviorarea vie]ii cultural-artistice
locale [i s-au impus apoi la nivel
na]ional ca pictori, actori, scriitori
sau profesioni[ti redutabili \n multe
domenii – ingineri, medici, conta-
bili, ofi]eri, etc.

Gustat a fost [i momentul premer-
g#tor dep#n#rii amintirilor, c@nd dl.
Marian Ionescu a recitat cu m#ies-
trie versuri necunoscute de cei mai

Co[buc, apoi a lecturat una dintre
crea]iile nemuritorului Amza Pellea,
\nchiindu-[i interven]ia prin inter-
pretarea mi[c#toarei melodi pe ver-
surile lui A. P#unescu – “Rug#
pentru p#rin]i” – prin care ne-a
reamintit atmosfera tonifiant# de la
Cenaclul “Flac#ra”. _n acest fel, t@-
n#ra, care ar trebui luat# mai mult
\n seam# [i ajutat#, [i-a pus \n
eviden]# at@t talentul de creator, c@t
[i pe cel interpretativ.

Sunt bine cunoscute riscurile ulti-
mului “vorbitor” la o manifestare
de prestigiu, \n sensul c# exist# ter-
meni de comparatie iar intervene]ia
este considerat# ca av@nd caracter
concluziv. De data aceasta, toate
riscurile au fost dep#site, d-na prof.
Valentina (Vivi) Ignat, prin firea sa
deschis#, prin vocea-i cald#, prin tr#i-
rea intens# [i sincer# a celor transmise
[i, mai ales, prin expresia-i elevat#,
dar nu cautat# ostentativ, care a carac-
terizat-o de-a lungul unei cariere
prestigioase \n decursul c#reia, prin
profesionalismul, pasiunea, si onesti-
tatea cu care [i-a slujit misiunea de
a [lefui min]ile [i inimile elevilor
[i de a modela caractere, a reu[it s#
fascineze asisten]a [i s# ridice sta-
cheta calit#]ii acestei manifest#ri la
cote superioare. _n pledoaria Dom-
niei Sale a pus accentul pe necesi-
tatea existen]ei unor rela]ii cordiale

“Eternit#]ii”, se men]ioneaz# c#, deo-
arece circula]ia cet#]enilor \n incinta
cimitirului se face acum prin alei
realizate din p#m@nt, executivul a
propus realizarea unei alei din beton
cu lungime de 180 m [i o l#]ime de
3 m, a c#rei valoare estimativ# este
de 31998 lei, lucrarea urm@nd a fi
executat# de SPADPP B#ile[ti. Dl.
S. Gaciu, dup# ce a \ntrebat ce se
\n]elege prin alee principal#, a men-
]ionat c# sunt, de fapt, dou# intr#ri
– E si V – [i a propus s# fie betonate
ambele alei. Intervenind \n discu]ie,
edilul [ef a precizat c# \n prezent
accesul este p@n# \n str. Viilor. S-
a deschis drumul, s-a nivelat [i \n
cur@nd se va \ngr#di. Va urma
construc]ia unei capele \n care vor
fi expuse co[ciugele celor deceda]i,
la solicitarea familiilor. Dl. M. M@n-
z@n# a apreciat aceast# initiativ# de
sistematizare a unei por]iuni a cimi-
tirului. Ar fi bine s# se continue

pentru a se da aspect de civiliza]ie
[i s# se vegheze la modul cum se
fac gropile, \n sensul “de a nu se
mai pune groap# peste groap#, fara
discern#m@nt”.

Proiectul propus a fost aprobat
de 16 consilieri, mai pu]in dl. I.
Negre].

Referitor la proiectul de hot#r@rea
prin care se ia act de Raportul co-
misiei constituite prin HCL 60/2009,
pentru stabilirea unei c#i de acces
cet#]enilor care locuiesc \n str. Inde-
penden]ei, nr. 7, dl. viceprimar Paul
Mitroi a dat citire raportului din care
reiese c# d-nii Poenaru Cornel [i
Milcu Hora]iu, c#rora le apartine
terenul solu]iei propuse, nu sunt
dispu[i sub nicio form# s# renun]e
la cest teren, motiv pentru care
comisia a identificat terenul nefolosit
[i inutil SC Pangrup SA Craiova,
solu]ie oportun#, pentru c#, \n caz
de expropiere va fi vorba de o sin-

gur# suprafat# [i de un singur expro-
piat, iar acest teren are [i o valoare
mai mic#. Chiar \n ziua [edin]ei,
membrii comisiei au \naintat adres#
c#tre SC Pangrup SA Craiova [i
Finan]elor Publice \n scopul asigu-
r#rii c#ii de acces.

_n expunerea de motive la Proiec-
tul de hot#r@rea privind alegerea
pre[edintelui de [edin]# pentru lunile
octombrie, noiembrie [i decembrie
2009, prezentat de dl. Mihai Barbu,
secretarul unit#]ii administrativ-te-
ritoriale, se men]ioneaz# c#, deoa-
rece mandatul pre[edintelui a ex-
pirat, este necesar ca dintre consilieri
s# fie desemnat# o persoan# care
s# \ndeplineasc# aceast# func]ie
pentru ultimele trei luni ale anului.
F#c@nd o reu[it# glum#, care a
descre]it frun]ile, dl. Paul Mitroi a
considerat c#, “deoarece tensiunea
cre[te, este necesar s# alegem
pre[edinte un medic”, propun@ndu-

l pe dl. consilier Mugurel M@nz@n#,
propunere aprobat# \n unanimitate.

_n \ncheiere, dl. Dorin Manciu a
mul]umit consilierilor pentru parti-
ciparea la [edin]a, a apreciat c# [e-
din]ele de pe mandatul s#u s-au des-
f#[urat \n mod acceptabil [i, cu
unele excep]ii, tensiunile n-au
dep#[it limitele.

Ne permitem s# apreciem, la r@n-
du-ne, c#, spre regretul nostru, \n-
ceputul acestei [edin]e a fost neo-
norant, de-a dreptul jenant, s-au
dep#[it limitele firescului [i chiar
ale decen]ei \n expunerea unor
puncte de vedere diferite, tonul
situ@ndu-se la un nivel inacceptabil
pentru ni[te ale[i ai comunit#]ii.
Noroc c# pe parcurs starea de
nervozitate s-a extompat, respectul
reciproc [i-a intrat \n drepturi, fiind
a[ezat acolo unde trebuie s#-[i aib#
locul.

Gheorghe GHEORGHI{AN

O manifestare emo]ionant#
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Demult, stramo[ii no[tri doar \n vis
Pluteau prin spa]ii “ca v@ntul [i ca g@ndul”,
Viteze ce \n basme [i-au permis
Pe cal cu ele dou# \nzestr@ndu-l...
M@nca jeratic calul lui F#t-Frumos
{i-l plimba prin v#zduh spre stele, sus,
{i-l aducea la loc pe p#m@nt, jos,
Din r#s#rit, prin univers, p@n#-n apus...
{i tot purtat de g@nduri la fermecatul cal,
Omul iste] [i harnic ca albina,
S-a distan]at pragmatic de supranatural
{i-a n#scocit cu mintea [i bra]ele ma[ina...
Cum?... Trudind [i iscodind, dar adev#rul este
C#, pentru ca s# dureze, a f#cut-o din metal,
I-a dat s# m#n@nce foc, precum calul din poveste,
_ns#, crea]ia lui nu mai sem#na a cal...
Fiindc#, \n loc de picoare [i copite, i-a pus ro]i,
Iar ochii i-a-nlocuit cu ... faruri electrice;
C@nd treceau pe drum de ]ar#, se speriau caii to]i,
Fiindc# se deplasau ca viteze fantastice…
La-nceputuri p#rea curioas# creatur#;
Pretutindeni ea st@rnea g#l#gie [i alai
{i adesea chiar [i spaima, sem#n@nd cu o tr#sur#
Care scotea fum pe-o ]eava [i mergea, dar f#r# cai...
P#i, atunci, cine-o trage, e de fapt marea problem#,
Fiindc# nici m#car un cal nu se afl# la vedere?!
Focul din#untrul ei, nu este nicio dilem#,
El o trage cu mul]i cai, dar le zice “cai-putere”...
La \nceputuri a fost o tr#sur# cu motor,
De aceea i s-a zis de-atunci “automobil”,
Iar apoi “ma[in# mic#”, \n limbajul tuturor,
C-aveau loc \n ea st#p@n, soa]#, soacr# [i copil...
Trece vremea ca iubirea; butci, tr#suri, cabriolete,
Surugii [i vizitii de pe cale[ti aurite,
{i cotigi cu coviltir, docare, birjari, [arete
Sunt doar biete amintiri pe pagini \ng#lbenite...
Adio, h#]uri, biciu[ti [i adio, caftan,
{i hamuri cu oglinzi [i panglici colorate,
C# un covrig mai mare, de \i zic to]i “volan”
M@n# de un veac cutia cu motor, pe patru roate!!!
Celui ce \l tot suce[te, \i zice de-atunci “[ofer”,
Purta cizme lustruite [i avea [apc# de piele;
Era servitor, valet [i, adesea, partener,
Sau confident credincios pe drumuri [i pe [o[ele...
P#i, de c@te ori st#p@nul, \n chestiuni de femei,
Nu gasea-n [oferul lui un tainic sf#tuitor?!
Sau doamna, capricioas#, [i cu sau f#r# temei,
Nu-[i gasea-n [ofer, discret, un banal consolator?!
{i-au permis s#-[i ia ma[ini [i s# pl#teasc# [oferi
Doar boga]ii, mai \nt@i, nobili [i mari demnitari,
Industria[i, generali, politicieni, bancheri,
Nicidecum savan]i, arti[ti ]i nici universitari...
{oferii, ah, [oferii- demonii distan]elor,
Pe autobuz sau TIR- idoli fetelor s#rmane,
{i, mereu, pentru abateri, clien]ii instan]elor,
_ntr-o lume-aglomerat#, de ma[ini [i camioane...
Firme specializate…multe modele [i m#rci,
Limuzine de tip “breack”, “berlin#” sau “de teren”,
Multe acompaniate de rulote sau remorci-
“Opel”, “Ford” sau “Mercedes”, “Fiat”, “Skoda”, “Citroen”,
Ambulante, micobuze, de pompieri sau blindate,
“Buick”, “Dodge”, “Renault”, “Toyota”, “Peugeot”, “BMW”
Basculante, port-rachete, cine s# mai [tie poate
C@]i bani face fiecare [i cam de pe unde e ?!...
_ntr-un veac ma[inile s-au tot \nmul]it pe Terra,
Turisme, utilitare, sau ma[ini de tonaj greu;
Zic destui c# mersul lor polueaz# atmosfera
{i-amenin]# omenirea pretutindeni [i mereu...
Motoarele lor m#n@nc#, fiind tot mereu pe drum,
Ceva ce se face din “untura p#m@ntului”-
Milioane de barili care se scumpe[te-acum,
Chiar de la o zi la alta cu iu]eala v@ntului...
Se cump#r# de la “Sta]ii” peste tot mult# benzin#,
Cu sau f#r# plumb, la un pre] mereu schimbat,
Pentru motoarele “Diesel” se caut# motorin#
Iar unii le-au [mecherit pentru gaz lichefiat...
...............................................................................

La noi, cine-altcineva, \n afar# de boieri
{i-au permis ma[ini la scar#, cump#rate din Apus?!
{i tot din ]ari vestice au fost [i primii [oferi,
Pe care, ca s#-i slujeasc#, pe sume mari i-au adus.
Pentru st#p@ni ei erau tot ni[te bie]i servitori,
Ca birjarii, \ndurau pe drumuri clipe amare,
_n dispre] [i umilin]e, de nenum#rate ori
{i \n]epa]i cu umbrela s-au bastonul \n spinare...
Meseria de [ofer, apoi, s-a banalizat;
Mul]i ]#rani au \nv#]at-o, [i s#rmani [i mai cu stare,
Schimb@nd biciul cu volanul, ei s-au proletarizat,
Eschiv@ndu-se astfel de la colectivizare...
{i-au rulat pe drumuri proaste, pe “Carpa]i” [i pe “Bugegi”-
Camioane rom@ne[ti, la “colectiv” sau la stat,
S-au b#gat [i pe sub ele, s# le dreag#, zile-ntregi,
P@n# absolut nimic n-a mai fost de reparat...
Au fost [i pe “ZIL” sau “ZIS”, ruse[ti, [i pe “Molotov”,
Pe urm#-au trecut pe “Roman” sau “DAC”, alt# variant#,
Proiectate de ai no[tri [i f#cute la Brasov,
De tonaj superior, dar urcau cam greu \n pant#...
Dintre ma[inile mici mai multe erau ruse[ti;
“Pobeda”(“Opel”), “Lada”(“FIAT”), “Gaz”, “Volga” [i “Moskvitch”
Dar [i “Warsawa”, “Skoda”, “Wartburg”, din ]#rile “fr#]e[ti”,
Mai mult de trei decenii au circulat pe-aici...
Mai rezist# [i acum, tu[ind convulsiv, constant,
C@te-o lada de carton f#cut# de-un neam] umil,
Un vehicul caraghios ce i se zice “Trabant”
Ce, fiindc# are volan e tot…automobil...
C@nd am scos nasul din “Lag#r”, pentru ru[i gest neloial
{i-am re\nviat cu Fran]a ni[te rela]ii stabile,
Am realizat un salt \n planul industrial
{i am izbutit s# facem [i noi automobile...
Cu firma “Renault”, celebr#, pretutindeni cunoscut#,
Am construit dou# tipuri ce au fost bine-v@ndute;
Unul “Dacia”, [i primul a fost “Omieosut#”
{i-alt# Dacia, apoi, \ns#, “Omietreisute”...
{i alte [i alte “Dacii’, \n mai multe variante,
Ca utilit#]i, design, transmisie [i volan,
Accesibile ca pre], solide [i performante,
De la berlin# [i breack, la “Solen]a” [i “Logan”...
Cum livrarea de ma[ini se f#cea “Planificat”
Craiova industrial# repede s-a-mbog#]it;
Din cooperarea cu Citroen a rezultat
Gluma franco-olteneasc# ce-au poreclit-o “Olcit”
{i-a mers fabrica ce-a mers [i-a intrat \n faliment,
Dar, destul de repede, s-a crezut c# a-nviat,
C#ci au cump#rat-o unii din Extremul Orient,
_ns# [i-au \ngr#[at c@inii, au \nchis-o [i-au plecat...
Acum ar fi luat-o, cic#, ni[te-americani,
S-au purtat negocieri, chiar s-a semnat un acord,
Dup# ce i-au dat ocol [i au tatonat doi ani,
Iar c#ru]a de pe Jii o s# se numeasc# Ford...
O mai fi dreptate-n lume? blestemele \l ajung
Pe excrocul ce prin mit# [i prin fals a preluat
{i a v@ndut ca fier vechi fabrica din C@mpulung,
De un guvern de [acali ocrotit [i garantat?!
Cu Aro modernizat am fi fost acum departe,
Fiindc# nu era, \n fond, cine [tie ce efort;
C@teva, care mai merg, sunt doar vechituri de[arte,
Iar ma[ini de teren noi vin acum doar din import...
Se luau Aro la-nceput, mai mult din ambi]ie;
Trebuia dat, ori[icum; dat [paga [i dat din coate,
Pus ”pile”, f#cut “rela]ii”, pentru “Reparti]ie”,
Iar ast#zi le pl@ngi de mil# p@n# s# fie casate...
Acum Aro, I.M.S.-ul, Daciile [i Olcitul
Merg p@n# moare motorul [i e numai g#uri tabla
{i, pe r@nd, cu nostalgie, \[i g#sesc apoi sf@r[itul
Ca vitele, la t#iere, \ns# \n “Pragramul Rabla”...
...............................................................................

C@nd prin lupte-naintam sa-ajungem \n comunism
{i-nt@i \n socetatea “Multilateral dezvoltat#”,
Prin cincinale [i-ntreceri socialiste, din cinism,
Cei cu ma[ini s-au trezit cu benzina... “cartelat#”...

{i li s-a impus “Decret” s# circule-alternativ,
Numai numerele pare, sau numai cele impare;
Pentru “cota de benzin#” se pierdea timp, efectiv,
Cu zile [i nop]i la cozi [i certuri din disperare...
...............................................................................
La-nceput orice b#rbat putea face [oferie,
 F#r# niciun document, apoi, \nsa-ncet-\ncet
A fost introdus un fel de “Brevet de meserie”
Care-a fost defapt, “Permisul”, dar \i zice [i “Carnet”...
Cu timpul s-a complicat de tot situa]ia,
Cu-atat de multe ma[ini [i tot at@]i la volan,
Au pus s# “fluidizeze” pe drum circula]ia
{i prin marile ora[e... mili]ieni …la borcan”...
Acum, cu-at@]ia nebuni la vitez# [i viraje,
Radare sofisticate unde nu te-a[tep]i apar
S# previn#, c@t se poate, r#stusn#ri [i-ambuteiaje;
Peste tot caschete albe din asfalt parc# rasar...
Pentru cei mai mul]i “permisul” nu e cine [tie ce;
_nvat# [i exerseaz#, se prezint#, promoveaz#,
Dup# ce au dat examen [i au trecut testele
{i sunt sf#tui]i s# fie tot mereu cu mintea …treaz#”
Cum corup]ia e-nfloare, se-aranjeaz# socoteala
{i \[i fac rost de permise [i ne[tiutori de carte;
Pe-o sum# exorbitant# se poate cump#ra “Sala”,
Iar, la final, se achit# conducerea-n alt# parte...
O m@n# spal# pe alta; – banul ochiu-dracului –
Sare peste “contraven]ii” pentru vitez#, be]ie
{i-altele care-ar aduce pierderea permisului,
Iar, dup# “flagrant” ajung poli]i[ti la pu[c#rie...
P#i, chiar s-au v@ndut \n Arge[, de unde e Dacia
Permise unor ]igani, interlopi [i fotbali[ti,
Chiar unui primar, \nc@t au t@r@t poli]ia
Prin anchete, \njosindu-i [i pe profesioni[ti...
Dar, ne g@ndim bine, ce at@ta tevatur#,
Cand Sus fac afaceri grele [i de lege interzise
{i nu-i ancheteaz# nimeni, fiindc# sunt “nomenclatur#”,
Iar #ia sunt condamna]i doar pentru ni[te permise?!...
C@nd vezi cum ajunge-n v@rf ori[icare hahaler#,
Oare, ca la noi o fi, Doamne, [i prin alte state?!
Coplesit# de nevoi, Na]ia \n ce mai sper#,
C@nd falsul [i m@rl#nia ]in acum loc de dreptate?!...
Da, dar e pericolul de pe str#zi [i bulevarde
Fiindc# au permis \n trafic tot soiul de avortoni
Ce sfideaz#-n ma[ini scumpe legile, c@nd ]ara arde
{i omoar# pe oricine chiar pe treceri de pietoni…
_n fa]a Justi]iei, ori “nu suport# arestul”,
Se judec#-n libertate [i scap# de condamnare,
Ori le schimb# “_ncadrarea” juridic#, iar la restul
Li se-acord# “Circumstan]e” [i “Le d# cu suspendare”...
...............................................................................
Doamne, chiar daca-am ajuns acum niste am#r@]i,
De tr#im din te miri ce, vai de noi!, cu bani pu]ini
{i avem [i potenta]i [i miliardari, dar c@]i?!...
Noi, p@rli]ii, chiar destui, azi ne cump#r#m ma[ini...
Se-aduc vechituri de-afar#, aruncate-n cimitire,
Sau bune, \nsa furate sau lovite, cu toptanul,
Se v@nd [i la m@na a cincea, sau se schimb# \n ne[tire,
Cic# fiindc#-aici la noi este foarte scump Loganul...
_n B#ile[ti, de c@]iva ani, nu mai este de mirare,
 Ca mul]i ce dregeau c#ld#ri umbl# acum cu Nissan,
Iar unu cu dou# clase, cu m#gari, c@ini [i mioare
Se duce cu un Audi la t@rl# la Balasan...
Alt# via]# \n U.E. [i alt fel de bi[ni]ari,
C#-n c@teva luni, de vara [i p@n# s# plece iarna,
S-au dus peste Dun#re [i le-au luat de la bulgari,
De e plin B#ile[tiul de ma[ini cu num#r de …Varna….
Dar, parc# numai la noi, fiindc# suntem mai aproape,
A[!, pretutindeni prin ]ar#, pe drumuri [i pe [osele,
Prin ora[e [i prin sate, pe asfalt [i prin h@rtoape,
“Nisipurile de aur” ne-au umplut de tinichele...
Pe artere-aglomera]ii, blocaje [i accidente,
Nervi, claxoane-njur#turi \n vacarm [i grab# mare,
Sirene [i girofaruri, a[tept#ri incande[cente,
Iar la carburan]i, mereu, consumuri p#gubitoare...
Guvernan]ii, ca s# aib# c@]i mai mul]i bani la Buget,
{i-au zis pe ma[ini s# pun# o “Tax# de poluare”,
Iar pe vechituri ce vin de afar#-berechet-
S# pun# o tax# grea, “de re\nmatriculare”...
Treaba s-a acutizat; s-au organizat proteste;
Candida]ii \n alegeri, \n campanie, au zis
C# o anuleaza, \ns# acum problema lor este
S# ling# \n tihn# osul, nu s# fac# ce-au promis...
Ne mai r#m@ne dec@t s# lu#m \n zeflemea
Continentul nostru scump c# ne-a f#cut cimitir
{i dac#-o s# tot am@ne s# ne scoat# din belea
Ce am mai putea s# facem?! _l lu#m cu “Hai sictir”!!!

Valentin TURCU

Motto:
“B#iat frumos,cu masin#,
Caut bab# cu benzin#”

(Folclor citadin)

BALADA
AUTOMOBILULUI
BALADA
AUTOMOBILULUI
BALADA
AUTOMOBILULUI
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Concursul de dezleg#ri probleme de [ah:
“Cupa Municipiului B#ile[ti”

- Nu! i-a \ntors-o Profesorul... timp
de 7 ani, m#i drag#, Ion Iliescu ne-a
dus cu pre[ul!... Recunosc, nu a ac]ionat
ca un tiran, \ns# ar fi vrut din toat#
inima s# aib# puteri discre]ionare sau
absolute... dar timpul s-a dovedit a fi
foarte complex [i nu pot s#-i dezv#lui
acum toate laturile [i toate ascunzi-
[urile... Iat#, s-a autointitulat “garantul
stabilit#]ii, al p#cii [i al concordiei na-
]ionale”, dar, de fapt, el a fost fermentul
dezbin#rii [i al urii... Aminti]i-v# de
terori[ti, de incidentele etnice sau de
mineriade..

- Da, da! a aprobat Rotofeiul spre a-i
face \n necaz Lunganului, pendantul s#u
oximoronic (fizic [i politic).

- Ion Iliescu a purtat dou# m#[ti: de
democrat, de european [i de om luminat,
a continuat Profesorul, c@nd, \n fond,
ne-a \n[elat cu mutra lui impocrit#, el
fiind geniul taton#rilor, al promisiunilor,
al minciunilor, al ma[ina]iilor [i al  hidro-
dinamicii rom@ne[ti, cum a \ntors-o un
ziarist, \n stil urmuzian.

- Ai perfect# dreptate! a \nt#rit Roto-
feiul cu acela[i zel.

Profesorul a ad#ugat inflexibil:
- Iliescu [i camarila sa au organizat

o campanie diabolic# de torpilare a me-
moriei colective, a[a cum  a f#cut-o [i
Gheorghiu-Dej sau Ceau[escu... Perma-
nent, s-au str#duit s# ascund# realitatea...

- A[a este! nu s-a l#sat Rotofeiul,
privindu-l satisf#cut pe Lunganul care
t#cea neputincios [i uluit.

- Iliescu personal niciodat# n-a recunos-
cut c# poart# vina dezastrului pe care l-
a cunoscut ]ara \n timpul c@t a condus-
o ca pre[edinte... Criticile care i s-au
adus le-a considerat ni[te infamii ale unor
detractori \nr#i]i, un fel de “du[mani ai
poporului” pe care el i-a mai numit [i
“extremi[ti, adic# oameni care pescuiesc
\n ape tulburi [i care se folosesc de
anumite dificult#]i prin care trece eco-
nomia, f#c@ndu-[i platforme pe elemente
de ordin superficial [i demagogic...”.

- {i n-a surprins corect situa]ia real#?
a \ndr#znit Lunganul s#-i ia ap#rarea.

- Nu! i-a replicat Profesorul, Ion Ilies-
cu a c#p#tat meritatele [i infamantele
agnomene “Tiranicidul”, “Uzurpatorul”,
“Demolatorul”, “Mistificatorul” sau
“L#udarosul”.

- De ce?
- Pentru c#, de[i a declarat c@ndva c#

este bine “s# spunem cu gura plin# ade-
v#rul”, el s-a dovedit a fi mincinos,
f#]arnic [i fanfaron, fiindc#, printre
altele, a sus]inut c# ne-a pus \n posesia
\ntreprinderilor prin intermediul cupoa-
nelor [i c# a dat p#m@nt ]#ranilor, de
parc# Rom@nia a fost mo[ia lui taic#-
s#u!.. De fapt, \n privin]a mult tr@m-
bi]atei “reforme agrare”, el a \ncercat
numai o restituire, \ns# \n condi]ii de-
zastruoase!... S-au f#cut abuzuri de
neimaginat, au existat milioane de
nemul]umi]i [i au ap#rut pe rol sute de
mii de procese \mpov#r#toare, g#site la
discre]ia unei justi]ii corupte!...

- _mi permi]i? Eu nu sunt de acord
cu p#rerea ta, a \ncercat Lunganul s# se
opun#, dar profesorul nu i-a dat aten]ie
[i a schimbat tonul aproape \nveselit:

- Dar alta a fost culmea ironiei la
Iliescu: el a acceptat  numai de form#
desfiin]area colectivelor, \napoierea p#-
m@ntului [i privatizarea!... La el n-a dis-
p#rut niciodat# spiritul cooperatist!...
“Modelul suedez” pe care \l ridica \n
sl#vi, \nsemna salvarea, \n parte, a “co-
munismului cu fa]# uman#”! ... El a
ap#rat _ntreprinderile agricole de stat, a
apreciat pe cei din Dobrogea sau din
Arad, care au r#mas \n cadrul unei for-
mule specifice vechilor C.A.P.-uri...

- {i ce bine ar fi fost dac# [i le-ar fi

p#strat to]i! nu s-a l#sat Lunganul.
- Iliescu a vorbit mereu de comasarea

terenurilor agricole, s-a f#cut Profesorul
c# nu-l aude... a fost \mpotriva re\nfiin-
]#rii marii propriet#]i funciare de tip
mo[ieresc... Ce s-o mai lungesc? Iliescu
[i ai s#i au reprezentat “comunismul
rezidual”, ca s# folosesc o expresie a
lui {tefan Augustin Doina[!...

- {i crezi c# dac# nu distrugeam a[a
de repede tot ce ne-a l#sat Ceau[escu
nu era mai bine? a intervenit Tuciuriul.

-Ba da! a aprobat Profesorul \n trea-
c#t.. Eu m# refer acum mai mult la
statutul politic al lui Ilieascu cel du-
plicitar: el a a r#mas comunist [i nu
recunoa[te! ... Revolu]ionarii i-au [ters
numele din Hrisovul Bisericii Martirilor

din Timi[oara, ceea ce \nseamn# c# nu
l-au sim]it ca pe unul de-al lor... De
altfel, \l tr#deaz# des [i vechile reflexe:
la o \ntrunire politic# din Ploie[ti, Iliescu
l-a confundat pe Constantinescu cu...
Ceau[escu!... _n subcon[tientul s#u, a
persistat admira]ia pentru fostul dictator!

- A fost o simpl# gre[eal#! a motivat
Lunganul.

- Nicidecum! l-a contrazis Profesorul...
de[i \i neag# \n ochii lumii, \n secret,
Iliescu se \nchina tot la zeii \ntunericului:
Marx, Engels, Lenin sau Ceau[escu, iar
pe fa]# se mai orienteaz# [i spre ideali[tii
sau utopicii Babeuf, Bakunin sau Blanqui,
aceast# dihotomie sau acest proces de
dedublare nefiind \n m#sur# s# ne \nsele,
lipindu-i pe frunte eticheta care i se
potrive[te – de “criptocomunist”!...

- Nu se poate ! s-a r#zvr#tit Lunganul.
- Ba da! – [i iat# dovada: Iliescu nu

[i-a tr#dat nicio secund# “tovar#[ii” de
alt#dat#!... Dimpotriv#, i-a ocrotit, le-a
dat ma[ini, i-a l#sat \n vilele de protocol
[i i-a trimis \n Parlament sau pe la amba-
sade!

- Doamne-dumnezeule, ce specula]ii
fanteziste se pot face! s-a v#ic#rit
Lunganul, \nvins definitiv.

- Ce s#-]i fac, iubitule?! l-a luat [i
Rotofeiul peste picior. Domnul Profesor
are dreptate: Iliescu ne-a \mbrobodit me-
reu, declar@nd pompos c# el “ne-a servit
pe p@ine democra]ia” (ca s#-l citez pe
nemuritorul Ciorbea!), dar m# \ntreb:
cei care au pierit \n revolu]ie ce rol au
avut?!... Nu tinerilor martiri le dator#m
noi bruma de libert#]i de care ne bucu-
r#m acum?...

- Sigur c# da! l-a aprobat Profesorul.
Noi trebuie s# aducem ofrandele noastre

_n perioada 23-25 octombrie
2009, ora[ul Vidin-Bulgaria a
fost gazda Turneului Interna-
]ional de {ah ”Memorialul
Nayden Voinov”.

Turneul a fost patronat chiar
de primarul ora[ului Vidin, ing.
Rumen Vidov, organizatori
fiind Municipalitatea Vidin,
Chess Club Nayden Voinov,
Pia]a ”Gara fluvial#” [i Hotel
”Bononia”.

Turneul s-a desf#[urat \ntr-o
superb# sal# de sticl#, a[ezat#
\n imediata apropiere a ]#rmului
Dun#rii.

Acesta s-a desf#[urat dup# sis-
temul de joc elve]ian, pe durata
a [apte runde [i a reunit la start
41 de concuren]i din mai multe
]#ri – Bulgaria, Serbia, Grecia,
Rom@nia [i altele.

Merit# subliniat c# la startul
competi]iei s-au aliniat mai
mul]i mari mae[tri, mae[tri

Fa]a neagr# a Rom@niei
sau Fals tratat pentru uzul chibi]ilor politici

(Va urma)
din Fa]a neagr# a Rom@niei sau Fals

tratat pentru uzul chibi]ilor politici
de Dorin BULDUR

(Continuare din numerele trecute)

interna]ionali, mae[tri ai Federatiei
Internationale de {ah (FIDE), fostul
campion al Bulgariei, Krum
Gheoghiev, campioana de junioare
a Bulgariei [i al]i [ahi[ti de valoare,
cu calific#ri sportive superioare.

Rom@nia a fost reprezentat# de
doi [ahi[ti – Ionel Dumitrescu, de
la “Indepen]a” Calafat [i semna-
tarul acestei modeste cronici, repre-
zent@nd Clubul “{ahul {colar”
B#ile[ti.

De[i competi]ia a fost una grea,
cu program intensiv, ca reprezen-
tan]i ai rom@nilor, f#r# a fi lipsi]i
de modestie, ne-am prezentat la un
nivel ridicat, reu[ind partide dispu-
tate, superioare din punct de vedere
tehnico-tactic [i spectacular.

Personal, gra]ie jocului prestat, am
avut marea bucurie de a ob]ine un
pre]ios loc doi, la categoria [ahi[tilor
din alte ]#ri, dec@t Bulgaria, \mbo-
g#]ind panoplia de trofee din vitrina
Clubului “{ahul {colar” B#ile[ti, iar
\n urma acestui loc am avut [i satis-
fa]ia de a primi suveniruri, o
diplom# [i un premiu \n bani.

_n continuare vom prezenta o po-
zi]ie survenit# \ntre [ahistul b#ile[-
tean care joac# cu piesele negre [i
campionul bulgar Krum Gheoghiev:

Alb: Rg1, Da2, Tf1, Nc2, Cb6
pioni a4, d5, e3,f2, g3,h2.
Negru: Rg8, Dh3, Te8, Nd7, Nb8
Pioni: a5, b4, f5, f7, g7, h7

Negrul muta [i c@[tig#!

Rezolvare din numarul trecut:

1...T:e4 2D:e4 D:h3 + 3. Rg1
Nb7 4. De2 Dg3 + 5. Dg2

D:g2 sah-mat!

celor mor]i, nu domnului Iliescu, care
a ap#rut la televizor c@nd totul se sf@r-
[ise, c@nd Ceau[escu fugise [i nu mai
era niciun pericol!... Armata, securitatea
[i sovieticii se aflau \n spatele lui...

- {i sovieticii?! s-a mirat Inginerul
prinz@nd ultimul cuv@nt din zbor.

- Da, da, n-am gre[it! a confirmat
Profesorul r@z@nd... Doina Cornea a de-
clarat \ntr-un interviu c# la orice sedin]#
“venea o secretar# care \l anun]a pe
Iliescu c# este chemat la telefon de Gor-
baciov!... Iliescu se \ntorcea cu gura
p@n# la urechi, radios [i ne anun]a c#
domnul Gorbaciov <ne ureaz# succe-
se>”... Concluzia?... O citez tot pe Doina
Cornea: “minciuna este o meteahn#
veche a comuni[tilor!”...

- Foarte interesant! a murmurat Ingi-
nerul ... Prin urmare, oric@nd po]i dovedi
c# Ion Iliescu nu s-a rupt de “trecutul”
s#u... La revolu]ie, a mizat pe fo[tii
demnitari ceau[i[ti, pe securi[ti sau pe
ru[i... tinerii au continuat s# moar# [i
dupa abdicarea dictatorilor ...

- Da!... [i nu i-a \nghi]it nici dup# aceea,
c@nd cu fenomenul numit ”“Pia]a Uni-
versit#]ii”! a preluat Prin]ul ideea... Atunci,
Ion Iliescu a fost cam \n situa]ia lui Nicolae
Ceau[escu, \n decembrie 1989, [i a folosit
aceea[i metod# forte, adic# reprimarea
violent# a tineretului r#sculat...

- Exagerezi, domnule! s-a opus Lun-
ganul.

- Dar taci odat#, omule! l-a luat la
rost Rotofeiul, \nchiz@ndu-i gura urgent.
Apoi, s-a \ntors spre Prin]: Dac# ai
informa]iile necesare, n-ar fi r#u s# evoci
evenimentul respectiv, ca s# lamurim
definitiv ce hram a purtat Iliescu la \n-
ceputul acestui deceniu zbuciumat!

- Da, m-a[ pricepe s# \ns#ilez c@te
ceva, s-a oferit Prin]ul cam intimidat.

- Atunci, d#-i drumul, nu mai pierde
vremea! l-a \mboldit Rotofeiul.

F#r# a avea inten]ia de a ne scuza
sau de a ne lua m#suri de precau]ie
spre a nu c#dea \n derizoriu ori a
intra \n dizgra]ia cititorilor no[tri,
parafraz@nd o replic# a slugarnicului
Pristanda, vom spune cu m@na pe
inim# “Grea misia cronicarului spor-
tiv” la o publica]ie lunar#, c@nd este
obligat s# fac# aprecieri care uneori
se bat cap \n cap, dac# se ]ine seama
c# ele se refer# la evolu]ia unei echipe
care, prin presta]ia componen]ilor ei,
s-a dovedit inconstant#. {i una e s#
comentezi la distan]# de o sapt#m@n#
dou# jocuri, perioad# \n care cititorul
cu grijile sale cotidiene, deloc pu]ine
[i lipsite de importan]#, mai uit# ce
ai scris \n cronica anterioar#, [i alta
e ca \n aceea[i gazet# s# apar#
considera]iile asupra a 6-7 jocuri,
c@nd cititorul are posibilitatea s# le
confrunte [i s# te taxeze, pe bun#
dreptate, dac# apar diferen]e mari de
apreciere a jocului [i a evolu]iei
fotbali[tilor. Singura noastr# consolare
este c#, din respect fa]# de Maria Sa
cititorul, deontologia de “jurnalist”
ne oblig# s# prezent#m lucrurile a[a

cum sunt, ci nu cum ar trebui sau
am dori noi s# fie, cu riscul de a ne
repeta uneori sau de a ne contrazice
alteori. Oricum, adev#rul este unul
singur [i suntem obliga]i s#-l res-
pect#m, chiar dac#, uneori, juc#torii
[i staful tehnic sau administrativ nu
sunt \ncanta]i de concluziile noastre,
niciodat# tran[ante, \ns# se simt
[ifona]i. Pentru c#, obiectivi fiind,
este normal ca atunci c@nd evolueaz#
bine, juc#torii [i to]i cei din jurul lor
s# fie elogia]i, iar c@nd jocul treneaz#
sau este de valoare sc#zuta, \n-
doelnic#, s# fie privi]i cu rezerve,
credem noi, spre binele lor. Niciodat#
\nsa aprecierile noastre n-au fost [i
nu vor fi tenden]ioase [i cu atat mai
pu]in jignitoare, lez@nd personalitatea
juc#torilor, a antrenorilor [i a con-
duc#torilor.

Pe linia evolu]iei din jocul de la
Leamna cu una dintre frunta[ele

clasamentului –“Viitorul” C@rcea –
[i \n disputa din deplasare cu lanterna
ro[ie, “Energia” Craiova, b#ie]ii no[tri
au desf#[urat un joc de calitate, au
fost determina]i pe tot parcursul me-
ciului [i, chiar dac# din punct de
vedere calitativ evolu]ia nu s-a ridicat
la nivelul celei din jocul anterior,
aceasta [i din cauza replicii adversa-
rului, s-au impus cu 2-1,de[i, dup#
aspectul general al jocului, diferen]a
de scor trebuia s# fie mai mare. To]i
juc#torii trimi[i \n teren: Bentaru –
Mogoi, B#l[eanu, V@rban, Iure[ -
Marghidan, Stanciu (Pascu), Fir#
(Balica), Jidovu –Tepu[i, Niculescu
(Popa), au evoluat bine, au respectat
sarcinile antrenorilor, un plus
trec@ndu-se \n dreptul lui B#l[eanu,
acest jucator valoros [i constant, deo-
sebit de modest, [i al compartimentu-
lui median, componen]ii acestuia
pas@nd inspirat la mijlocul terenului

[i trimi]@nd mingi utile celor dou#
v@rfuri. Dupa ce “maurul [i-a facut
datoria”, adic# B#l[eanu a deschis
scorul [i apoi gazdele au egalat nes-
perat, b#ie]ii no[tri [i-au impus jocul,
au trecut la c@rma acestuia, au preluat
conducerea prin golul \nscris de Popa
[i, dac# scorul a ramas numai 2-1,
de vina sunt numai multele rat#ri,
cea mai mare fiind aceea din ’90,
c@nd Balica, dup# o curs# frumoas#
prin care a dep#[it doi adversari, a
ratat singur cu portarul. Una peste
alta, a fost un joc reu[it \n urma
c#ruia s-au adus primele trei puncte
din deplasare, mic[or@nd minusul de
la “adev#r”, \nregistrat \n urma pier-
derii celor patru puncte pe teren pro-
priu prin cele doua egaluri de trist#
amintire cu Isalni]a [i Leamna.

Av@nd de isp#[it \nca o etap# de
suspendare a terenului, \n runda
urm#toare, echipa b#ile[tean# a \nt@l-

nit tot pe terenul din Leamna o alt#
forma]ie care se sbate neputincios \n
coada clasamentului – “Dunarea”
Bechet – \n fa]a c#reia s-a impus cu
scorul de 4-2, \n urma unui joc \n
care, evident, a fost superioar# parte-
nerului de \ntrecere. Se poate spune
c# a fost folosit#, ca nume, forma]ia
de baz#, micile schimb#ri ap#r@nd \n
privin]a posturilor pe care au evoluat
unii juc#tori, formula de echip# tri-
mis# \n teren av@nd \nf#]i[area: Ben-
taru –Tepu[i, B#l[eanu (Florea), V@r-
ban, Jidovu –Marghidan, Pantelimon,
Pascu, Brezoi (Iure[) – Niculescu
(Mogoi), Fir# (Popa). _nc# de la
\nceput, b#ile[tenii s-au n#pustit pur
[i simplu asupra partenerului de \ntre-
cere cu inten]ia v#dit# de a-[i impune
jocul [i de a-[i pune la respect adever-
sarul, a desf#[urat un joc aerisit [i
bine orientat tactic, tehnicitatea com-
ponen]ilor echipei fiind superioar#
celei etalate de juc#torii din Bachet.
Surprins# de jocul av@ntat al b#i-
le[tenilor, neputincioas# \n multe

O echip# de pluton

Continuare \n pag. 8
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de form#. C@nd nici cei mai fanatici
sus]in#tori ai forma]iei craiovene nu
se mai a[teptau, \n ’89 gazdele au
\nscris golul unei victorii “mincinoa-
se”, mai ales c# nimeni nu mai credea
ca, dup# aspectul jocului, echipa
b#ile[tean# s# nu se impun#. Eviden-
]ia]ii secundului Dunav#]u, care a
apreciat jocul \ntregii echipe, au fost
B#l[eanu [i juniorul Iure]. Totu[i, se
cuvine, s# nu sc#p#m nicio clip# din
vedere c# ne-au invins, a[a cum
spunea cu obiectivitate [i regret, an-
trenorul Pantelimon, ni[te copii de
17-18 ani. {i atunci se pune fireasca
\ntrebare, unde este m@ndria [i, mai
ales, valoarea pe care o afi[eaz#

neplacut absen]a unei min]i limpezi,
precum [i lipsa de inspira]ie a “moto-
rului” oricarei forma]ii. Cea mai reu-
[it# faz# a echipei noastre din perioa-
da de p@n# la \nscrierea golului, una
dintre pu]inele realiz#ri notabile, a
fost cea din ’58 c@nd, \n sf@r[it, s-a
dat o pas# inspirat# spre Jidovu, acesta
a p#truns impetuos [i a [utat puternic
pe jos, foarte pu]in pe l@ng# bar#.
Am sperat ca acesta va fi momentul
trezirii, dar, spre marea noastr# sur-
prindere [i chiar dezam#gire, tot seg#r-
cenii s-au dovedit mai rapizi [i mai
inspira]i, jocul lor fiind mai pl#cut,
\n contrast cu jocul static [i anost al
forma]iei noastre favorite. {i izb#vitor

Florea, V@rban, Jidovu –}epu[i
(Mogoi), Marghidan (Pantelimon),
Pascu (Nistorean), Niculescu –Popa
(Fir#). Dup# cum ne m#rturisea
secundul Dunav#]u, jocul ambelor
echipe a l#sat de dorit, \n primul
r@nd din cauza terenului care sem#na
mai mult a maidan. A fost un joc pe
contre, cu mingi “bubuite” de ambele
echipe, cu un arbitraj slab care a
p#c#tuit \n special prin faptul c# a
tolerat jocul dur, la intimidare al
gazdelor, c#ruia i-au cazut victim#
mai mul]i b#ile[teni, cel mai [ifonat
fiind v@rful \mpins Popa. Cu toate
acestea, consider#m c# nu este deloc
normal s# prime[ti dou# goluri \n 3

[i a [utat \n acesta. P@n# \n ‘30 b#ie]ii
no[tri s-au jucat cu ocaziile rat@nd
uneori aproape neverosimil. Ca
printr-o minune, neplacut#, \ns#, dup#
acest minut jocul echipei noastre s-
a schimbat radical, a devenit confuz,
lent, cu pase f#r# adres#, cu gre[eli
individuale [i colective, unele neper-
mise, chiar ilare, iar consecin]a acestui
joc, devenit subit neinspirat, a fost
c# oaspe]ii au egalat \n ’37 dintr-o
lovitur# liber# indirect# de la 10-11
metri, acordat# \n urma impruden]ei
unuia dintre funda[ii centrali. _n mod
cu totul surprinzator [i aproape in-
credibil, \n ultimele 10 minute ale
reprizei, oaspe]ii s-au aflat la c@rma
jocului, b#ile[tenii r#spunz@nd cu
mingi lungi [i f#r# adres#, cu un joc
la \nt@mplare \n care nici determinare
nu a mai fost la \n#l]ime. {i la 1-1
la pauz#, spectatorii se \ntrebau in-
digna]i: “Nici cu G@ngiova nu reu[im
s# ne impunem?!” _n mod ciudat, [i
\nceputul reprizei a II-a a ridicat
semne de \ntrebare, jocul echipei
noastre fiind slab, lent [i pe alocuri
plictisitor, constat@ndu-se lipsa de
comunicare [i de plasament, juc#torii
ciocnindu-se unii de al]ii. Pe fondul
acestui joc neinspirat, \n ’50 oaspe]ii
au avut o ocazie clar# de a \nscrie,
\n primele 10 minute ale mitanului
al II-lea, g@ngiovenii \nghesuindu-i
pe b#ie]ii no[tri \n propriul teren [i
uneori \n propriul careu. A fost o
perioad# de aprox. 20 de minute de
dominare a oaspe]ilor, care s-au do-
vedit mai periculo[i [i au creat derut#
\n ap#rarea noastr#, un oarecare haos
la mijlocul terenului, v@rfurile ne-
primind mingi fructificabile. Cu toate
acestea, \mpotriva cursului jocului (s#
recunoa[tem cu b#rb#]ie), b#ie]ii
no[tri au luat conducerea prin golul
\nscris \n ’67 de Fir#, iar pe fondul
unei reveniri, \ncuraja]i de spectatori
[i \ndruma]i cu tact de pe margine
de antrenori, au dus scorul la 4-1,
prin reu[itele lui Popa [i Balica, \n
’80, respectiv, ’90. F#r# a fi acuza]i
de lips# de ata[ament fat# de echip#
[i de pre]uire pentru juc#tori, suntem
obliga]i s# recunoa[tem c# scorul este
totu[i prea mare \n raport cu desf#-
[urarea jocului, pe alocuri, oaspe]ii
d@nd o lec]ie de ceea ce \nseamna
d#ruire pe toat# durata meciului, chiar
dac# valoric erau inferiori echipei
noastre. Ne pare r#u ca trebuie s-o
spunem, dar s-a vazut acum, ca [i la
meciul cu Segarcea, c# rela]iile de
joc sunt de multe ori \n suferin]#,
cauza constituind-o faptul c# se fac,
totu[i, pu]ine antrenamente la care
particip# tot lotul, ceea ce \ngreuneaz#
sarcina antrenorilor.

{i pentru ca-i stim#m [i \i apreciem
pe juc#tori, spre binele lor, nu putem
trece cu vederea fluctua]iile de form#
[i faptul c# se primesc prea multe
goluri, edificator fiind c# doar 3 echipe
– FC Leamna (53), “Dun#rea” Bechet
(36) [i “Energia” Craiova (32) –au
primit mai multe goluri dec@t noi !!!
Av@nd \n vedere c# etapa viitoare
echipa noastr# va sta, \n eventualitatea
unui e[ec \n ultima etap# a turului, la
Br#de[ti, trist dar adev#rat, la sf@r[itul
primei par]i a campionatul putem fi
eticheta]i, deloc onorabil, ca o echip#
mediocr#, o echip# de pluton, departe
de ce a[teapt# iubitorii fotbalului din
urbea noastr# cu o bun# tradi]ie de-
a lungul anilor.

Ceea ce este descump#nitor [i
dezam#gitor!

Gheorghe GHEORGHI{AN

momente, forma]ia oaspete s-a v#zut
condus# cu 1-0, prin golul superb
\nscris de Marghidan, care a [utat
senza]ional de la 30 de metri \n col]ul
lung al por]ii adverse. Dar, pentru
c#, din p#cate, apare uneori \n evo-
lu]ia echipei noastre acest nedorit
DAR, o neglijen]# a f#cut ca oaspe]ii
s# ne surprind# pe contraatac [i s#
egaleze, situa]ie care i-a surprins pe
ei \n[i[i. Este nepermis, totu[i, s# se
primeasca goluri cu at@ta u[urin]#!
Partea bun# a fost c# golul primit i-
a ambi]ionat pe b#ie]i, c# n-au sim]it
nici [ocul psihologic al rat#rii de c#tre
Marghidan a unei lovituri de la 11
metri, [i-au continuat jocul de pase,
cu demarc#ri derutante [i au luat
conducerea, prin reu[ita lui B#l[eanu,
dup# o ac]iune impetuas# pe dreapta
a lui Mogoi, major#nd apoi diferen]a
la 3-1, gra]ie golului realizat de antre-
norul-jucator Pantelimon. Nu putem
spune cu certitudine c# a intervenit
o stare de automul]umire, cert este
\ns# c# oaspe]ii au reu[it s# perforeze
din nou poarta lui Bentaru, reduc@nd
diferen]a. Ambi]iona]i [i cu orgoliul
pu]in r#nit, b#ile[tenii s-au concentrat
mai mult, au construit mai bine la
mijlocul terenului, iar rafinatul Mar-
ghidan a luat o ac]iune pe cont pro-
priu, a dep#[it elegant \ntreaga ap#ra-
re a partenerului de \ntrecere [i a
stabilit scorul final, 4-2, mai aproape
de modul \n care s-au petrecut ostili-
t#]ile \n teren. Antrenorul secund,
Dunav#]u, \[i exprima satisfac]ia c#
s-a \mbun#t#]it jocul la mijlocul tere-
nului prin apari]ia lui Pantelimon \n
acest compartiment, prin generozita-
tea la efort a lui Marghidan [i prin
experien]a [i maturitatea \n joc lui
Pascu, consider@nd c# gra]ie evolu]iei
lor, cei trei “au f#cut legea”. Subscriem
cu pl#cere acestor aprecieri, dar ne
exprim#m p#rerea c# totu[i se primesc
uneori goluri cu prea mare u[urin]#.

_n urm#toarea etap#, echipa b#ile[-
tean# s-a deplasat la Craiova pentru
a da piept cu forma]ia “Gic# Popes-
cu”, sper@nd cu to]ii \ntr-o nou# reu-
[it# [i \n aducerea a altor trei puncte
din deplasare. Din p#cate, socoteala
de acas# nu s-a potrivit cu cea de pe
teren, cel pu]in ca scor, [i o nou#
\nfr@ngere a ap#rut \n linia de clasa-
ment a echipei noastre. Componen]ii
forma]iei: Bentaru – Mogoi (Balica),
B#l[eanu, V@rban, Iure[ (Brezoi) –
Tepu[i, Marghidan, Pascu (Fir#), Pan-
telimon, Jidovu –Niculescu (Florea),
au \nceput foarte bine jocul, au do-
minat pe alocuri cu autoritate [i au
ratat dou# mari ocazii prin Niculescu
[i Tepu[i, bine infiltra]i \n defensiva
gazdelor. Ne-am gr#bi dac# am spune
c# a fost un simplu foc de paie,
av@nd \n vedere consecin]ele, pentru
c@ \n continuare tot b#ie]ii nostri pre-
fera]i s-au aflat la c#rma jocului, dar,
paradoxal, pe fondul domin#rii chiar
insistente, s-au primit dou# goluri,
este drept, primul dintr-o pozi]ie clar#
de offside, nesemnalizat# de asistent,
al doilea f#r# dubii, la o lovitur# de
col] c@nd, \n urma respingerii mingii
de ap#rarea noastr#, unul din v@rfurile
“copiilor” de la [coala ale c#rei baze
au fost puse de interna]ionalul Gic#
Popescu [i de titratul antrenor [i om
de fotbal, prof. Nicolae Zamfir, a
reluat imparabil \n plas#. Spre lauda
lor, b#ie]ii no[tri au r#mas st#p@ni pe
ei, au controlat \n continuare jocul,
fiind vioara \ntai, au redus diferen]a
prin golul frumos \nscris cu capul de
Niculescu [i au egalat prin neobositul
Fir#. Cu toate c# B#l[eanu a fost
eliminat, \n opinia martorilor oculari,
gratuit la o alunecare \n care n-a
avut contact cu adversarul, b#ile[tenii
au evoluat bine, jocul lor fiind apre-
ciat de secundul Dunav#]u ca foarte
bun, cu pase precise [i demarc#ri
care au pus pe picior gre[it adversa-
rul, opin@nd c# echipa este \n cre[tere

uneori c@]iva juc#tori. Mai
mult# modestie nu stric#!

F#r# a scuza \nfr@nge-
rea, ne pare r#u c#, de data
aceasta, f#r# a da fr@u liber
subiectivismului, trebuie s#
apreciem presta]ia slab# a
t@n#rului arbitru F#nel
V#duva, pe care l-am
elogiat in gazeta noastr#
pentru presta]iile sale [i
pentru personalitatea \n
teren, dar care, pus mereu
sub presiune de antrenorul
gazdelor, Adrian Popescu,
a f#cut unele gre[eli de
care nu-l credeam capabil.
_i amintim c# pentru a
ajunge la viitorul pe care
noi i l-am \ntrez#rit este nevoie de
caracter, de \ncredere \n calit#]ile pro-
prii [i de neluare \n seama a presiu-
nilor, indiferent din partea cui ar veni.
Sper#m totu[i c# a fost o \ntamplare
nefericit# [i c# nu ne-am \n[elat cand
l-am apreciat la superlativ. Cine are
urechi de auzit s# aud#!!

Dup# “exilul” de dou# etape,
echipa noastr# de suflet [i-a dat
\nt@lnire cu inimo[ii, dar, uneori, prea
\nfierbanta]ii, s#i suporteri la jocul
de pe teren propriu cu “Progresul”
Segarcea, o echip# ambi]ioas#, aflat#
\n acel moment imediat deasupra
forma]iei noastre \n clasament. Spre
surprinderea noastr# [i, probabil, [i
a spectatorilor, juc#torii seg#rceni au
\nceput mai bine jocul, s-au dovedit
mai viguro[i, primii la minge, au
creat c@teva faze demne de apreciat
[i au avut chiar dou# ocazii, este
drept, nu foarte clare, \n prime 15
minute. _n aceast# perioad#, b#ie]ii
no[tri au r#spuns printr-un joc
neinspirat, cu pase f#r# adres#, cu
mingi lungi peste linia de centru, cu
o nea[teptat# lips# de concentrare.
Construc]ia a fost \n suferin]#, iar
oaspe]ii au dominat jocul, expediind
\n ’31 [i ’34 dou# [uturi foarte
periculoase, ob]in@nd multe cornere.
Surprinz#tor, \n echipa noastr# s-a
instalat degringolada, a[a \nc@t \n ’43,
\n urma unor gre[eli \n lan] de la
mijloc la linia de fund, numai inter-
ven]ia inspirat# a portarului Bentaru
a salvat echipa de la primirea unui
gol care p#rea iminent. Pe contraata-
cul venit imediat dup# aceast# faz#,
Niculescu a ratat incredibil o ocazie
“c@t roata carului”, [ut@nd \n portarul
cu care s-a aflat fa]# \n fa]#. Se poate
vorbi totu[i de o u[oar# revenire \n
joc a echipei b#ile[tene \n ultimele
10-15 minute ale reprizei, cu ocazia
monumental# relatat# anterior. Ne-
am fi a[teptat ca de la cabine s#
apar# o alt# echip# b#ile[tean#, dar,
\n mod regretabil, pauza nu s-a do-
vedit un sfetnic bun, \nceputul celui
de al doilea mitan fiind tot slab, joc
f#r# orizont cu mingi “bubuite”, linia
de mijloc p#r@ndu-ni-se de aceast#
dat# compartimentul deficitar. De[i
aici au evoluat Marghidan, Pascu,
Pantelimon [i Jidovu, a surprins

a venit ’75 c@nd Pantelimon a reu[it
un gol spectaculos, un, f#r# nicio
exagerare, eurogol, printr-un [ut
extraordinar de la 25 de metri, un
gol care nu numai c# a adus cele 3
puncte, dar a sunat [i trezirea ju-
c#torilor b#ile[teni. _mbucur#tor, jocul
echipei s-a schimbat ca prin minune,
juc#torii “[i-au intrat \n m@n#”, au
creat faze reu[ite [i placute ochiului,
prin pase imprevizibile, derutante, un
joc cu “motoarele” \n vitez# maxim#.
Iar d#ruirea componen]ilor echipei a
fost r#spl#tit# de aplauzele generoase,
la scen# deschis# ale patima[ilor fani
ai juc#torilor adula]i. Au fost 15 mi-
nute de joc aproape spectacol care
au salvat evolu]ia cenu[ie de p@n#
atunci [i care s-a \ncheiat cu o lovi-
tur# liber# executat# de Jidovu, min-
gea [terg@nd bara transversal#. Cu
toate acestea ar trebui ca cei abilita]i
s# trag# concluziile care se impun.
S# nu ne am#gim!

Nemultumi]i de evolutia de an-
samblu a echipei, am fost tenta]i s#
nu mai nominaliz#m jucatorii folosi]I,
spre a-i scuti de cuvintele acide ale
unora, dar finalul ne-a dovedit c# am
fi procedat totu[i gre[it [i nedrept
pentru juc#tori, a[a \nc@t vom pre-
zenta, \n special pentru cei care nu au
fost la joc, formula cu care s-a abor-
tat acest meci: Bentaru-Mogoi (Stan-
ciu), V@rban, Florea, Iure[-Marghidan
(Balica), Pantelimon, Pascu, Jidovu –
Niculescu (Brezoi), Fir# (Popa), opi-
n@nd c# absen]a lui B#l[eanu, sus-
pendat, [i-a pus amprenta asupra
evolu]iei de ansamblu a echipei.

Am fost aproape siguri c#, ne-
mul]umi]i ei \n[i[i de jocul prestat
cu Segarcea, idolii no[tri [i ai
spectatorilor se vor mobiliza exemplar
[i vor \nvinge \n jocul din deplasare
cu “Av@ntul” Piele[ti, echipa nou-
promovat#, dar care avusese o com-
portare, \n general, bun#, fiind la 3
puncte \n urma forma]iei noastre. Dar
nici de data aceasta cele 3 puncte
puse \n joc n-au intrat \n contul B#i-
le[tiului, ci au ramas la Piele[ti, for-
ma]ia gazda egal@nd la puncte team-
ul nostru. _n acest meci antrenorii au
optat pentru un 1-5-4-1, cu care au
\ncercat sa-i surprind# pe fotbali[tii
gazd#: Bentaru – Iure[, B#l[eanu,

minute, chiar dac# la primul
se poate vorbi de o gre[eal#
de portar. Intrarea la pauz#
a lui Fir# a contribuit la
\nviorarea jocului, acesta, cu
for]e proaspete, a pus pre-
siune pe ap#rarea gazdelor,
care a cedat o dat# la lovitura
liber# excelent executat# de
Jidovu \n vinclul por]ii, prin
care a redus diferen]a la un
gol: 2-1. Nu este mai pu]in
adev#rat ca impetuosul v@rf
de atac a [i ratat, iar Mogoi
a fost faultat clar \n careul
gazdelor, dar arbitrul a
refuzat acordarea loviturii de
la 11 metri care se impunea.
Terenul impropriu a f#cut ca

cei prezen]i s# asiste la un meci ur@t,
acest teren n-a permis jocul cu pase,
fiind un teren pe care nu se putea
juca. Un nou joc \n deplasare, o nou#
\nfr@ngere, a [asea!! P#cat!

Dup# acest insucces, m#rturisim
nea[teptat, a venit meciul pe teren
propriu cu “Jiul” G@ngiova, echip#
aflat# pe penultimul loc [i de care
ne despar]eau 7 puncte, a[a \nc@t, \n
mod normal, problema \nvingatorului
nu se putea pune. _n absen]a lui V@r-
ban, accidentat, antrenorii au trimis
\n teren urm#torii juc#tori: Bentaru –
Mogoi, B#l[eanu (Popa), Florea,
Jidovu – }epu[i, Marghidan, Pascu,
Brezoi (Iure[) –Niculescu (Balica),
Fir#. Deci[i s# se impun# [i s#-i
mul]umeasc# pe \nfoca]ii sus]in#tori,
juc#torii no[tri au \nceput \n tromb#,
un joc vioi, cu 5 viteze, cu mare
determinare [i mentalitate de \nving#-
tor, un joc g@ndit, cu pase pe jos,
juc#torii b#ile[teni fiind primii la
minge [i cre@nd derut# [i degringo-
lad# \n tabara advers#. Chiar \n ‘7 s-
a consumat o faz#-spectacol, cu pase
repetate [i imprevizibile, cu o preluare
perfect# pe piept a lui Pascu, \n-
cheiat# cu un [ut puternic [i plasat,
pu]in pe l@ng# poart#. Am remarcat
cu mare pl#cere frecven]a [uturilor
spre [i pe poarta advers#, preferin]a
pentru combina]ii, tendin]a de a juca
“dintr-una”, un joc alert [i cu un
registru tehnico-tactic de invidiat.
Gra]ie acestui joc inspirat [i specta-
culos, b#ie]ii no[tri au [i deschis
scorul \n ’15, c@nd Fir# a transformat
cu precizie un penalty acordat \n
urma unui fault clar \n careu al porta-
rului gangiovean. Presiunea la poarta
oaspe]ilor a continuat, ocaziile au
venit cu duiumul, iar \n ’27 Niculescu
a preluat frumos, s-a descotorosit cu
abilitate de funda[, a ajuns singur cu
portarul \n fa]#, dar a \nt@rziat pu]in

O echip# de pluton
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