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EVENIMENT

SOFIA VICOVEANCA LA MĂLINI
Televiziunea Română,
prin redacţia de la Iaşi, a
ales, pentru a filma un
spectacol de sărbători, pensiunea „La Filuţă”, de la Pojorâta.
Invitatul cel mai important a fost Sofia Vicoveanca.
Artista a înregistrat
câteva cântece şi a prezentat trei tinere interprete, tot
atâtea speranţe pentru
muzica populară moldovenească.
Printre artiştii care au
fost invitaţi să participe la
spectacolul festiv s-au aflat
şi membrii ansamblului folcloric „Flori de mălin”.
Artiştii de la Mălini au

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Crăciunul
şi Anul Nou 2012, primăria comunei Mălini,
primarul şi personalul aparatului administrativ urează tuturor cetăţenilor din Pâraie,
Poiana Mărului, Suha, Mălini şi VăleniStânişoara sănătate şi prosperitate, bucurie şi
satisfacţie sufletească, împlinirea tuturor dorinţelor!

urat, au colindat, au
dansat, din program făcând
parte şi jocul caprei.
Participarea artiştilor de
la Mălini la un spectacol pe
care îl va vedea toată
România este un motiv de
mândrie pentru comunitate. Cu atât mai mult cu
cât ceea ce au prezentat ei a
fost cu totul original, respectând tradiţiile locale.
La reuşita spectacolului a
contribuit, desigur, şi ambianţa creată de gazde,
cadrul pitoresc oferit de
pensiunea „La Filuţă” – o
pensiune care face ca numele comunei noastre să fie
tot mai cunoscut, tot mai
apreciat.

La aniversare...

- la începutul lunii decembrie,
Nicolae Labiş, poetul ţinutului
mălinean, ar fi împlinit 76 de ani
În a doua zi a lunii decembrie, anul 1935,
s-a născut la Poiana Mărului, Nicolae, fiul învăţătorilor Profira şi Eugen Labiş. Apărut pe
lume sub stele favorabile, Nicolae Labiş avea
să propulseze locurile de sub culmea
Stânişoarei, oamenii acestor locuri şi truda
lor, obiceiurile, evenimentele ţinutului natal
în constelaţia poeziei româneşti.
Mai mult de atât, Nicolae Labiş, înzestrat
de un talent pe cât de timpuriu, pe atât de
puternic şi prolific, devine o voce distinctă a
literaturii române de după cel de-al doilea
război mondial, un poet remarcat şi plasat în
galeria marilor creatori ai poporului român.
(continuare în pagina 2)

PILOTUL MARII UNIRI
Locotenentul Vasile Niculescu, pilotul Marii
Uniri a românilor din 1 Decembrie 1918 a fost
fiul preotului Grigore Niculescu din Pâraie
Mult timp nu s-a vorbit despre episodul aviatic care a precedat actul istoric de la 1 Decembrie 1918, episod care, se poate spune, a fost
una din acţiunile favorizante pentru marele
eveniment din epopeea românilor dintotdeauna.
Totuşi, în ultimii ani, au apărut informaţii despre acel zbor, cu adevărat eroic, efectuat de pilotul aviator Vasile Niculescu.
CONTEXT ISTORIC. Datorită situaţiei
politico-militare complexe în care se afla ţara
spre sfârşitul Primului Război Mondial, guvernul României era stabilit la Iaşi. Ziua de 1 Decembrie 1918 se apropia şi exista necesitatea ca
o serie de documente elaborate de guvernul de
la Iaşi să ajungă în Ardeal, la Consiliul Naţional
Român Central.
(continuare în pagina 3)

UN NOU DRUM PE CULMEA STÂNIŞOAREI
O CALE A
OILOR, DAR ŞI
A TURISMULUI
MODERN

La mulţi ani!
În centrul Mălinilor funcţionează o spălătorie
şi o vulcanizare auto

CURAJ+AMBIŢIE+MUNCĂ=
FAPTE, FAPTE EXEMPLARE!
În centrul Mălinilor, a început cu
câteva luni în urmă, mai exact în
luna iunie, amenajarea unor spaţii şi
ridicarea unei construcţii. Astăzi, în
perimetrul respectiv, funcţionează o

spălătorie şi o vulcanizare auto. Au
avut această idee şi au întreprins
această investiţie soţii Mihaela şi
Gheorghe Maganu.
(continuare în pagina 4)

La Căminul Cultural din Mălini

EXPOZIŢIE DE PICTURĂ

Pe parcursul lunii decembrie la
Căminul Cultural Mălini stă la dispoziţia publicului expoziţia de pictură a lui Ioan Rusu.
Artistul, concetăţean de-al nostru
din Pâraie, aduce în faţa iubitorilor

de artă o serie de tablouri cu o tematică diversă, unele originale, după
idei proprii, altele inspirate din
opera clasicilor picturii naţionale,
mai ales din cea a lui Ion Grigorescu.
(continuare în pagina 4)

Construirea drumului de pe Culmea Stânişoarei
a presupus dislocarea unor mari cantităţi de pământ
şi de rocă deosebit de dură

Să trăiţi!
Să trăiţi!
Întru
mulţi ani
fericiţi!

La iniţiativa primăriei Mălini, pe
Culmea Stânişoarei, mai bine spus
paralel cu Culmea Stânişoarei, s-a realizat o cale de acces deosebit de utilă
crescătorilor de animale din zonă.
Am numit cale de acces ceea ce este,
de fapt, un drum adevărat, cu o
lăţime care permite trecerea a două
vehicule unul pe lângă celălalt şi cu o
lungime de 8400 metri.
Pentru cei care cunosc configuraţia
terenului, drumul a fost realizat astfel: de la Crucea Talienilor spre
Muncelu pe o distanţă de 3.600
metri şi de la Crucea Talienilor spre
Poiana Lungă pe o distanţă de 4800
metri.
(continuare în pagina 3)

Consiliul local al
comunei
Mălini
doreşte să adreseze
tuturor cetăţenilor
cele mai bune urări
cu ocazia sărbătorilor de iarnă – Crăciun luminos şi
liniştit, iar Anul Nou
2012 cu sănătate şi
împliniri în tot ce vor
întreprinde!
La mulţi ani!
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LA ANIVERSARE…

Scrisoare mamei
de Anul Nou

(urmare din pagina 1)
După absolvirea şcolii primare, în 1946, este înscris la Liceul „Nicu
Gane” din Fălticeni. Aurel Gheorghe Stino, profesorul său care, probabil, l-a apropiat de poezia franceză, şi-l amintea astfel: „Un cap de expresie, cu trăsături sculpturale […] luminat de forţa ochilor iscoditori…”
Debutează în 1950, la ziarul sucevean „Zori noi”. În acelaşi an publică
în revista „Iaşul nou”. În 1951, cucereşte premiul întâi pe ţară la concursul şcolar de literatură română. Scrierile sale sunt remarcate şi apreciate.
Drept urmare este transferat la Liceul Naţional din Iaşi şi, mai apoi,
la Şcoala de literatură din Bucureşti, şcoală pe care o absolvă în 1954.
Primele sale volume de poezii, „Primele iubiri” şi „Puiul de cerb”, apar
în 1956. Lucrează, ca redactor, la revistele „Contemporanul” şi „Gazeta
literară”. Din păcate, pleacă dintre cei vii mult prea repede, la 22 decembrie 1956, într-un accident petrecut în condiţii neelucidate.
Am ales pentru această scurtă evocare un fragment dintr-un material
consacrat poetului din Mălini de academicianul Eugen Simion: „Versurile de început (Primele iubiri, 1956) au o structură epică şi sunt dominate de eposul popular. Dar chiar de pe acum se simte o neobişnuită
senzaţie de vitalitate a materiei, de germinaţie colosală. Munţii ard în
poleiuri argintate, vinele de apă ţâşnesc cu putere, peştii alburii lunecă
pe lângă genele copilului ce se scaldă în pâraiele repezi, sevele se aud
cum fierb sub brazde şi se ridică prin ţevile cucutei.
Procesul de intelectualizare a lirismului nu anulează la Labiş valoarea
spontană a emoţiei. Ca şi Eminescu, care păstrează toate motivele poeziei sale din tinereţe, Labiş îşi „tratează”, cum zice el cu o formulă demitizantă, orgolios prozaică, temele iniţiale, dar dintr-o perspectivă
poetică indiscutabil superioară.”
Marcând meteoric universul literaturii române, Nicolae Labiş rămâne
o voce inconfundabilă a poeziei postbelice, un rebel romantic, un creator, deşi foarte tânăr, maturizat în idei, în principii. El nu scrie neapărat versuri, el sculptează, cu cuvinte meşteşugit alese, cu metafore
surprinzătoare, corpul inefabil al temelor sale favorite. Teme, vai, atât
de grave, atât de dramatice pentru o persoană care abia parcursese orele
adolescenţei. El a creat o lume, un univers în care s-a transpus total:
„Eu curg întreg în acest cîntec sfînt,
Eu nu mai sînt, i-un cântec tot ce sînt…”

În munţii noştri astăzi zăpezile torc leneş,
Izvoarele îngheaţă în clinchete subţiri,
Şi caprele de munte nervoase prin poiene-şi
Urmează-n taină calea iernaticei iubiri.

LA ŞCOALA „NICOLAE LABIŞ”
„CARTEA NOASTRĂ DE VISE” –
UN PROIECT FINALIZAT

Cred că pe masă vinul aşteaptă-n adormire E vinul roş din care pe-atunci n-ai vrut să-mi dai,
În vremurile-acelea săpate-n amintire
C-o mamă grijulie şi-un băieţel bălai.
Oh, lumea cenuşie cum se spărgea deodată
Şi năvălea într-însa al datinei popor! Strălucitoare capre cu lâna colorată
Şi toboşari de basme săltând într-un picior.
Şi feţi-frumoşi cu stele de-oglinzi din tălpi în creştet,
Şi draci blajini, tot focul punându-şi-l în joc,
Şi ursul cu dairaua purtând cojocul veşted,
Şi dorul de pădure purtându-l în cojoc.

Ca la parada modei

Sau clopoţeii molcomi cernuţi pe-ntreaga vale,
Care-aduceau colinde la noi în lung convoi,
Când ascultam la geamuri şi palma dumitale
Îmi mângâia obrajii îmbujoraţi şi moi.
Azi e la fel, şi vinul aşteaptă-n adormire;
M-aştepţi cu vinul roşu, voioasă să mi-l dai,
Dar sunt acum departe, privind în amintire
O mamă grijulie şi-un băieţel bălai.
Nicolae Labiş

 UNIVERSUL CREDINŢEI  UNIVERSUL CREDINŢEI 

Sfântul Vasile cel Mare

PIONIER AL VIEŢII MĂNĂSTIREŞTI
În calendarul creştin ortodox, încă de
la sfârşitul secolului IV, la 1 Ianuarie se
sărbătoreşte Sfântul Vasile cel Mare,
arhiepiscopul Cezarei Capadociei. Este
ziua în care se oficiază o serie de rugăciuni speciale – moliftele Sfântului Vasile.
Sfântul Vasile s-a născut în Pont, în
jurul anului 329, într-o familie creştină.
A studiat în Cezareea, iar mai apoi la
Constantinopol şi Atena, remarcânduse de tânăr prin profunde cunoştinţe de
filozofie, astronomie, geometrie, medicină şi retorică. Datorită culturii şi inteligenţei sale, Sfântul Vasile cel Mare
devine profesor în NeoCezareea. Sub
influenţa sorei sale, se apropie tot mai
mult de biserică. Aşa se face că vizitează
mai multe mănăstiri din Egipt, Siria,
Palestina şi Mesopotamia. La întoarcere, el înfiinţează o mănăstire pe
malul Irisului. Scrierile sale din acea
perioadă pun bazele vieţii monahale

sistematice. De aceea, Sfântul Vasile cel
Mare este considerat părintele monahismului oriental. Datorită culturii sale,
a spiritului său viu, a faptelor sale,
Sfântul Vasile cel Mare are o mare influenţă în rândul conducătorilor statului, a populaţiei şi clerului. În anul 370,
devine Episcop al Cezareii, Mitropolit
al Capadociei şi Exarh al Pontului, autoritatea sa întinzându-se între Balcani,
Marea Mediterană, Marea Egee şi până
la Eufrat. Are o mare contribuţie în organizarea bisericii, a luptat pentru
drepturile clerului şi a pus un accent
deosebit pe pregătirea canonică şi spirituală a preoţilor. O mare atenţie a
acordat Sfântul Vasile cel Mare oamenilor săraci, persoanelor oprimate, iniţiind nenumărate acte de caritate.
Sfântul Vasile moare în anul 379, iar la
înmormântarea sa participă un număr
impresionant de creştini, evrei, păgâni,
localnici şi străini, ca dovadă a marii

ărbătoarea Naşterii Domnului,
despre care Evangheliile nu
oferă detalii cronologice, a fost
rânduită de Biserică abia în secolul IV
– iniţial pe 6 ianuarie, iar ulterior pe
25 decembrie. Astfel, Naşterea Domnului a fost celebrată pentru prima
oară, după nouă dată aleasă, 25 decembrie, la Roma în anul 345, iar la
Constantinopol în anul 375.
La români, sărbătoarea poartă de
timpuriu şi numele nebisericesc de
Crăciun, care se pare că vine din cuvântul latinesc „creationem”, ceea ce
ar însemna „creaţie”, „naştere”, dar şi
„copil”.
Sfintele Evanghelii şi, ulterior, tradiţiile populare evocă de Crăciun câteva
personaje importante.
În centrul sărbătorii se află Pruncul
Sfânt Iisus. Întruparea lui Dumnezeu,
naşterea Fiului în timp, din Maică neprihănită, spre restaurarea şi îndrumarea omului, constituie placa turnată
a istoriei (de la Naşterea Lui trupească
se numără anii, înainte de Hristos şi
după Hristos) şi temeiul dumnezeiesc
al mântuirii omenirii. Colindele exprimă frumos acest adevăr teologic:
„Pe Fiul cel din vecie/Mi L-a trimis
Domnul mie,/ Să se nască şi să
crească,/ Să ne mântuiască.”
Cinstirea pruncului este indisolubil
legată de cinstirea Maicii sale –
Maria(Maryam, Miryam), Maica

Domnului, cea „binecuvântată între
femei.”
În aramaică (limba curentă a timpurilor evanghelice, pe care a vorbit-o şi
Iisus), Maryam înseamnă „doamnă”,
„stăpână”. Dar se mai presupune că
numele evreiesc Maryam sau Miryam
poate fi de origine egipteană şi s-ar
putea traduce prin „cea dragă”, „cea
iubită”. În orice caz, Maria din Nazaret

S

PERSONAJELE
CRĂCIUNULUI
reprezintă „Noua Evă”, noua icoană a
feminităţii, reunind tainic maternitatea şi fecioria. Prin cuvintele Ei, rostite
dinaintea Arhanghelului Gavril, „Fie
mie după cuvântul tău…”, firea omenească a consimţit liber la planul divin
al mântuirii şi s-a făcut „împreună –
lucrătoare cu Dumnezeu”.
Un alt personaj important evocat la
Naşterea Domnului este bunul Iosif,
logodnicul Mariei, cel din spiţa lui
David. În ordine civilă, el trece formal
drept tatăl lui Iisus.
Steaua vesteşte din ceruri naşterea
lui Iisus, îngerii şi păstorii se bucură
laolaltă, iar trei înţelepţi ai lumii vechi,
Magii sau „Craii de la Răsărit”, Baltazar, Gaspar şi Melchior, vin să-L mărturisească şi să I se închine,

sale popularităţi.
Biserica ortodoxă îl consideră pe
Sfântul Vasile cel Mare pionier al vieţii
mănăstireşti, precum şi fondatorul primului spital pentru săraci şi al unor aziluri pentru nevoiaşi, bătrâni, bolnavi.
La marginea oraşului în care slujea la
un moment dat, se dezvoltase o adevărată cetate a carităţii, cu sanatorii, aziluri, spitale, laboratoare şi şcoli de
meserii pentru cei săraci.
Sfântul Vasile cel Mare este sărbătorit în biserica ortodoxă la 1 Ianuarie,
dar şi la 30 Ianuarie, împreună cu
Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul
Grigore.
aducându-i în dar aur, smirnă şi tămâie. Fiecare din aceste daruri are o
semnificaţie. Aurul închipuie demnitatea împărătească, tămâia – pe cea
preoţească, iar smirna – patimile şi
moartea Lui jertfelnică.
Magii trecuseră înainte pe la regele
Irod, cel care era obsedat de ivirea
unui concurent periculos pentru tronul său şi care a încercat fără succes să
se folosească de ei pentru a-l afla pe
Prunc, ca să-l ucidă.
În tradiţia populară românească,
sărbătoarea Naşterii Domnului a fost
denumită Crăciun, de la numele lui
Moş Crăciun, cel care ar fi fost proprietarul staulului în care a născut Fecioara. Soţia lui, Crăciuneasa este
socotită în unele părţi patroana moaşelor, ca una care a moşit-o pe Maica
Domnului. Crăciun ar fi fost ostil oaspeţilor nepoftiţi şi soţiei sale, pe care
ar fi pedepsit-o cu tăierea mâinilor,
pentru ajutorul dat străinilor fără
acordul său. Femeia şi-ar fi recăpătat
mâinile udându-se cu apa din scăldătoarea Pruncului, ba chiar, într-o altă
variantă, Maica Domnului i-ar fi dăruit mâini de aur. În faţa acestei minuni, Crăciun s-ar fi spăşit şi ar fi venit
la dreapta credinţă. În unele colinde
populare, Crăciun este numărat cu
sfinţii, şezând „lângă Bunul Dumnezeu”
Răzvan CODRESCU

Farmecul inegalabil al excursiei
Recent, s-a finalizat, la şcoala „Nicolae Labiş” o interesantă acţiune formativ-educativă desfăşurată sub
genericul „Cartea noastră de vise”.
Acţiunea „Cartea noastră de vise” este
un proiect susţinut financiar de Fundaţia „Soroş” şi implementat cu sprijinul Centrului „ Educaţia 2000+”.
Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din 45 de elevi.
Activitatea a început la mijlocul
lunii martie şi a durat până în noiembrie.
Participanţii au fost conduşi de cadrele didactice prin activităţi de o
largă diversitate, cu un pregnant conţinut formativ, educativ şi recreativ.
Una dintre secvenţe s-a constituit
într-un „atelier de lectură”, cadru în
care elevii au fost stimulaţi să citească, să îndrăgească şi să preţuiască
pagina scrisă.
În cadrul acţiunii „viitorul începe
azi”, ajutaţi, sfătuiţi de cadrele didactice implicate, copiii participanţi s-au
aflat faţă în faţă cu viitorul lor, au
avut posibilitatea să-şi aleagă, să-şi
proiecteze perspectivele profesionale.
Deosebit de atractive, de antrenante s-au dovedit a fi acţiunile „reporter pe tărâmul poveştilor” şi „
carnavalul toamnei”. Elevii au aflat
un nou fel de a-şi petrece timpul
liber, şi-au pus în valoare înclinaţiile
artistice dansând, cântând sau interpretând rolurile unor personaje celebre din poveşti.
De un succes real s-a bucurat şi excursia care a inclus obiective culturale
şi turistice din judeţul Neamţ.
Fiecare secvenţă a fost gândită,
proiectată şi pregătită, atât organizatoric, cât şi ca încărcătură educativă
şi formativă de profesoara Viorica
Davidel, învăţătoarele Mihaela Andrieş, Maricica Bârsanu, Rodica Ilie
şi Elena Sava. Acţiunea s-a bucurat de
sprijinul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Suceava, prin

STEAUA
Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua Străluceşte
Şi lumii vesteşte

profesoara Maria Hancea.
Profesoara Viorica Davidel a apreciat că „Elevii au fost părtaşi la numeroase experienţe care le-au
completat sau aprofundat cunoştinţele, le-au întărit sau deschis dorinţa
de a citi, le-au modelat emoţiile. Sperăm că au înţeles mai bine cât de important este să-ţi gestionezi corect
timpul liber, atât de preţios la orice
vârstă.
Sigur, am avut de câştigat şi noi, cadrele didactice care ne-am ocupat de
activităţi. Purtăm în suflete mulţumirea că am finalizat, într-un mod reuşit, un proiect complex, unul din
puţinele proiecte aprobate.
Am dobândit o experienţă frumoasă alături de copii, am învăţat că
trebuie să rămâi mereu tânăr în meseria de dascăl. Aceasta pentru a fi
util în educarea tinerelor vlăstare care
au nevoie de multă afecţiune în timpul instruirii. A fi dascăl nu înseamnă
numai a-l învăţa pe elev chimie, fizică, matematică sau altă disciplină,
înseamnă şi a te implica în devenirea
lui ca om, fiindu-i un bun prieten şi
sprijin în căutarea drumului său în
viaţă.
Dacă am schimbat ceva în atitudinea elevilor, în modul de a se exprima, de a se comporta, de a
comunica şi colabora cu cei din jur înseamnă că am reuşit să realizăm scopul proiectului, aceasta fiind ceea ce
ne-am dorit!”
Iată, o frumoasă reuşită a elevilor şi
a cadrelor didactice care au parcurs,
împreună, un complex proiect de valoare formativ-educativă, un proiect
care poate fi un bun început în activităţi de acest gen.
Adică activităţi care să le pună în
valoarea înclinaţiile, talentele, capacitatea de creaţie, să le stimuleze dorinţa şi obiceiul de a citi, să le creeze
cadrul pentru a se distra împreună
frumos, civilizat şi folositor. Folositor
pentru ei şi pentru societate…

Că astăzi curata,
Prea nevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.

La Dânsul intrară
Şi se închinară
Cu daruri vestite,
Lui Hristos menite.

Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergând după rază
Pe Hristos să-L vază

Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie,
Tuturor cu bucurie
Şi de mare veselie.
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PILOTUL MARII UNIRI DIN 1 DECEMBRIE 1918 LOCOTENENTUL VASILE NICULESCU
(urmare din pagina 1)
Iarna era foarte aspră şi zăpada foarte mare.
Orice legătură terestră devenise imposibilă.
Atunci, Marele Cartier General (statul major al
Armatei Române) a hotărât ca transportul documentelor să se facă pe calea aerului.
CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE.
Pentru misiunea dificilă, complexă, riscantă,
dar deosebit de onorantă s-au oferit mulţi dintre piloţii militari români. A fost ales locotenentul Vasile Niculescu, apreciat pentru
activitatea sa pe timpul acţiunilor de luptă, dar
şi pentru faptul că în campania din vara anului
1917 trecuse Carpaţii în zbor şi lansase manifeste în Transilvania, astfel că ştia foarte bine
traiectul de zbor. S-a stabilit ca misiunea să se
execute cu un avion tip Farman-40 care să decoleze de pe aerodromul din Bacău. Pentru că
la acest avion carlinga era deschisă, iar temperatura aerului la înălţime scădea sub minus 35
de grade, atât pilotul, locotenentul Vasile Niculescu, cât şi însoţitorul său au fost nevoiţi
să-şi acopere obrajii cu un strat gros de parafină care să-i protejeze de temperatura atât de
scăzută. Echipajul avea misiunea să transporte
un colet sigilat în care se aflau documente importante, printre care şi un mesaj al primului
ministru, Ion Brăteanu, către Consiliul Naţional Central Român. Zborul a avut loc în ziua
de 23 noiembrie 1918. Avionul Farman-40, cu
numărul de înmatriculare 3240, avându-l la
comenzi pe locotenentul Niculescu a decolat

de pe aerodromul din Bacău, a efectuat zborul
în condiţii normale, a trecut Carpaţii la o înălţime de 2600 metri şi a aterizat în apropiere
de Câmpia Libertăţii din Blaj.
INTRAREA ÎN ISTORIE. Avionul cu însemne tricolore pe aripi a fost primit cu mare
entuziasm pe câmpul de lângă Câmpia Libertăţii. În întâmpinarea mesagerilor sosiţi în zbor
de peste Carpaţi au venit numeroşi localnici,
dar şi oficiali ai vremii.
În aceeaşi zi, după amiază, a avut loc şedinţa
festivă a Consiliului Naţional Român din Blaj.
Participanţii au fost informaţi despre zborul locotenentului Niculescu şi despre conţinutul
documentelor aduse pe calea aerului. S-a vorbit şi despre faptul că în ziua următoare echipajul se va întoarce la Bacău şi va transmite
hotărârea românilor transilvăneni de a se uni
cu Ţara - o dată pentru totdeauna.
A doua zi, la plecare, avionul a fost înconjurat
de sute de oameni. Mulţi dintre ei şi-au pus
semnătura pe pânza care acoperea fuselajul.
Era o manifestare a dorinţei de unire, de făurire
a României Mari – fapt consfinţit câteva zile
mai târziu, la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia, din 1Decembrie 1918.
Aşa a intrat în istoria aeronauticii române şi,
mai mult, în istoria neamului românesc Vasile
Niculescu fiul preotului Grigore Niculescu de la
biserica din Pâraie.
DIN VÂLTOAREA ISTORIEI, ÎN ANONIMAT. După acest raid (Bacău-Blaj-Bacău) care la plasat între marii bărbaţi ai ţării, printre

înfăptuitorii României Mari, Vasile Niculescu sa întors la cele obişnuite ale unui pilot militar,
ale unui luptător aerian. Nu s-a bucurat de atenţia mai marilor vremii, nu i s-au apreciat spiritul
de sacrificiu, cutezanţa şi măiestria dovedite în
acel zbor cu adevărat istoric. Modest, cu dragoste de aviaţie, de zbor, ca un desăvârşit cunoscător a tehnicii pilotajului, a rămas printre
aviatori până în 1926. Totuşi, în 1931, pentru activitatea sa exemplară desfăşurată în anii Războiului de Întregire Naţională a fost decorat cu
Ordinul „Virtutea Aeronautică”, clasa „Crucea de
Aur” cu două barete. Câţiva ani mai târziu, în
1937, trece în rezervă cu gradul de căpitan. După
ce a părăsit armata, Vasile Niculescu a trăit până
la 90 de ani, practicând meseria de ceasornicar.
În 1967, doctorul Ionel Pop, fost membru al
Consiliului Naţional Român, i-a trimis o scrisoare pilotului Vasile Niculescu: „Sunt cu sufletul înălţat de amintirea glorioaselor zile din
iarna anului 1918 şi nu-mi lipsesc câteva lacrimi
din ochii obosiţi. Da, mult stimate domnule locotenent aviator, sunt acelaşi Ionel Pop, care, la
23 noiembrie 1918, a alergat într-un suflet să vă
primească şi să vă îmbrăţişeze pe Câmpia Libertăţii din Blaj, unde aţi aterizat. Nu se uită marele
fapte ale unui zburător erou. Îi uită numai politicienii, cei care au luptat pentru România Mare
nu pot să facă aşa ceva. Iar dumneavoastră aţi
contribuit din plin la Marea Unire. Şi asta nu se
uită!”
Ionel Pop avea mare dreptate. Pe aviatorul
erou al Marii Uniri l-au uitat politicienii din pe-

La taifas cu farmacista
Leacuri pentru suflet
Trăind mirajul marelui Praznic al Naşteii Mântuitorului,
m-am gândit să abordez o temă mai deosebită inspirată
fiind şi de titlul unei publicaţii, din domeniul nostru farmaceutic, publicaţie care mi-a parvenit zilele acestea: „Leacuri, sfaturi şi remedii pentru trup şi suflet”. Tema aleasă se
referă la un aspect foarte important din noianul de leacuri
pentru suflet, la adevăratele bogăţii ale omului trecător pe
acest pământ. Astăzi, când apele se tulbură în întreaga
lume, iar omul se ancorează tot mai mult de cele pământeşti şi alege tot mai puţin din ceea ce este de folos sufletului său, este potrivită să abordăm acest aspect.
BOGĂŢIA SPIRITUALĂ. Voi cita din sfânta Scriptură
câteva învăţături de căpătâi: „Fii cu Domnul în fiecare zi,
clipă de clipă.
Fă-ţi cale deschisă către El cu faptele şi gândurile tale. În
tot ceea ce este trecător, preferă să ai mai puţin decât mai
mult. Împotriveşte-te cu toată tăria ta marilor păcate ce
bântuie lumea, necredinţa vrăjitoria, desfrânarea, sinuciderea treptată prin droguri, alcool, tutun. Nimănui nu-i
dori răul, iar binele ce ţi s-a făcut nu-l uita. Fii cu toată
lumea în pace. Învaţă a te birui pe tine în toate ca să ajungi
la adevărata cunoaştere. Împodobeşte-ţi sufletul cu fapte
bune, cu smerenie, blândeţe, dragoste, şi milostenie. Milostenia n-a sărăcit niciodată pe nimeni”. Pentru toate acestea ai la îndemână Sfânta Rugăciune. Fă din rugăciune
candela nestinsă a inimii tale şi untdelemnul ei pururea
să-l picuri. Rugăciunea ne face în chip minunat văzători ai
tainei celui de lângă noi. Rugăciunea leagă sufletul de suflete, îl face simţitor la suferinţe şi dureri.
Dă ajutorul tău celor care au nevoe de el, pentru că „dăruind vei dobândi”. Cum să-i ajuţi? Nu-i carte să te înveţe!
Fă-o cu gingăşie, cu mare umilinţă. Dragostea de semeni,
milostenia, nu cer isprăvi şi planuri mari - face bine o vorbă
bună, un gest din suflet. Fii bun cu cei care se află în necaz.
Să-ţi pese de fiecare om, ajută-l, doreşte-i mântuirea, dar cu
gingăşie, cu duh smerit. „Fii apostol cu fapta, nu cu vorba!”
BOGĂŢIA SĂNĂTĂŢII. Sănătatea, bunul cel mai de
preţ al omului, al fiecăruia dintre noi, stă în mâinile noastre, în deciziile noastre. Depinde foarte mult de modul în
care gestionăm stresul la care suntem supuşi zilnic, de alegerea modului de alimentaţie, de hidratare a organismului,
de condiţiile igienico-sanitare în care trăim de sporturile
pe care le practicăm, de modul în care ne odihnim ( există
şi odihnă activă), de momentele de recreere, de prietenii cu
care ne înconjurăm şi atmosfera pe care o avem la locul de
muncă.
Dăcă vom lua deciziile corecte, vom avea o minte sănătoasă într-un corp sănătos.
BOGĂŢIA FAMILIEI. Familia este piatra de temelie
a oricărei societăţi. În zilele noastre familia trece prin mari
încercări. Este mare lucru să ai astăzi o familie bine întemeiată, unită la bine, dar şi la greu. Lipsurile, viciile, dar şi
marile averi materiale aduc după sine tulburări, nelinişte,
ură, duşmănie, destrămare. Când avem o viaţă de familie
reuşită, avem şi împliniri profesionale. La apusul vieţii, nu
vom regreta că ne-am pus familia pe un plan primordial.
Este necesar şi omeneşte să întreţinem relaţii sincere şi
profunde cu cei din jurul nostru din marea familie a comunităţii în care trăim.
În acelaşi timp, avem obligaţia morală de a ne ruga neâncetat pentru iertarea şi mântuirea celor dragi nouă care
au plecat din familiile noastre.

BOGĂŢIA PROFESIONALĂ. În profesiile noastre
este foarte important să ne valorificăm întregul potenţial,
oferind carierei tot ce avem mai bun. Dacă fiecare dintre
noi nu-şi va îngropa „talantul” care i-a fost încredinţat la
naştere, ci-l va înmulţi cu sârguinţă şi pe plan profesional,
dacă fiecare va studia permanent cu dorinţa de autodepăşire şi va fi un profesionist responsabil, dacă fiecare va lăsa
un nume bun în urma sa, atunci noi toţi vom avea sentimentul satisfacţiei, lucrului bine făcut şi vom avea picătura
noastră de contribuţie la marile eforturi pentru evoluţia societăţii noastre.
BOGĂŢIA ECONOMICĂ. Nu este de ajuns să ai bani
ca să fii bogat, dar banii sunt importanţi din punct de vedere material, economic, social atunci când ne fac viaţa mai
uşoară, când ne menţin familia unită, când suntem satisfăcuţi pe plan profesional şi când din „averea ţarinei” noastre dăm şi celor aflaţi în nevoi, pentru că ceea ce suntem
contribuie mai mult la fricirea noastră decât ceea ce avem.
Foarte bine sublinia în unele predici preotul meu paroh
Vasile Bîrsanu că „ bogaţia nu este un păcat, cum nici sărăcia nu este o virtute”.
Important este să nu ajungem robi ai banului, iar scopul
suprem al eforturilor noastre să nu fie numai banul. Dar
nici să stăm cu mâinile încrucişate aşteptând ca totul să ne
pice de sus. Cât adevăr exprimă cuvintele lui Nicolae Iorga
: „averea are valoarea originei şi a întrebuinţării sale”, iar
„banul trebuie ţinut în frâu, altfel semnul bogăţiei (banul)
ajunge să stăpânească bogăţia”, bogăţie care poate fi „o
groapă pecetluită sau o mină binefăcătoare”.
BOGĂŢIA PROVOCĂRILOR, DESCOPERIRILOR
ŞI A ÎNDRĂZNELII. Pentru a ne simpţi împliniţi avem
nevoie de o doză de mister, curaj, îndrăzneală sau un pic
de nebunie în viaţă. Provocările sunt necesare în viaţa noastră. Dumnezeu ne-a lăsat creativi (doar suntem creaţia Sa),
ne-a dat puterea de alegere, avem nevoie de noutate, aşadar
simţim nevoia de a crea continuu dacă dorim să trăim cu
adevărat bucuria. Avem nevoie de autodepăşire profesională, de autocunoaştere şi autoevaluare a puterilor noastre.
Toată lumea vrea să trăiască pe culmi, fără să ştie că adevărata fericire constă în modul cum urci în vârful muntelui.
Omule, fă în aşa fel ca din realizările şi descoperirile tale,
din bogăţiile tale materiale şi sufleteşti să beneficieze şi cei
mulţi: săraci sau bogaţi, rude sau străini, bolnavi sau sănătoşi, buni sau răi!
BOGĂŢIA UNEI VIEŢI PLINĂ DE SENS. Cea mai
profundă avere a inimii este aceea de a trăi pentru un ideal.
Fiecare dintre noi aspiră la ceva, doreşte un anumit loc în
societate, în breasla profesională, doreşte să fie important,
să conteze, să creadă măcar o clipă că lumea a devenit puţin
mai bună pentru că el a trăit pe pământ. Dar nu trebuie să
uităm un lucru esenţial - fiind trecători prin viaţă, tot ceea
ce facem să ducă la mântuirea noastră sufletească, pentru
că „ce-i foloseşte omului dacă ar câştiga lumea întreagă,
însă şi-ar pierde sufletul său ...”
Aş dori să închei spunând că, îmbrăcându-ne cu aceste
bogăţii adevărate, vom fi nişte oameni frumoşi sufleteşte şi
trupeşte, iar referitor la frumuseţe voi cita pe Dan Puric
dintr-o carte a sa, dragă sufletului meu, „OMUL FRUMOS”
care spune că „ Adevărata frumuseţe s-a născut din cea mai
cumplită umilinţă, din umilirea lui Hristos. Prin coroana
de spini, prin bice, prin hulituri şi pietre aruncate se strecura frumuseţea Mântuitorului....”
farmacistă Teodora PLĂCINTĂ

Avionul de tip „Farman 40” – avion
cu care s-a efectuat misiunea Bacău –
Blaj, la 23 noiembrie 1918
rioada interbelică, l-au ignorat politicienii de
după august 1944, iar cei de azi nici nu au auzit
de el. Pare a fi de datoria noastră, a celor care
respirăm aerul pe care şi el, aviatorul Vasile Niculescu, tânăr fiind, l-a respirat pe aceste frumoase meleaguri, să-l evocăm şi să facem ceva
pentru ca faptele sale să nu fie date definitiv uitării.
Pilotul Marii Uniri, Vasile Niculescu, s-a stins
din viată în aprilie 1981, la Rădăuţi, într-un trist
şi nemeritat anonimat.
Dumitru AMARIEI
P.S. Meritul de a-i fi descoperit faptele locotenentului Vasile Niculescu şi de a fi evocat activitatea atât de importantă a aviatorului din
Mălini revine doctorului în istoria aeronauticii
române Valeriu Avram. Gest pentru care nu
încetăm să-i mulţumim.

UN NOU DRUM PE CULMEA
STÂNIŞOAREI
Utilaje grele şi foarte grele au dislocat cantităţi foarte mari de pământ şi de rocă deosebit de dură.
S-au lărgit unele porţiuni din drumul vechi, s-au tăiat curbele, s-au
„îndulcit” pantele foarte abrupte.
Drumul va face mai uşoară deplasarea la stânile din zonă, lucru
care se va întâmpla pentru prima
dată în toată istoria păstoritului în
Stânişoara – aşa cum ne-a spus Simion Buzdugan, unul din gospodarii care cunoaşte de mic şi din
interior fenomenul creşterii animalelor. De la el am aflat cât de greu
era să ajungi în locurile de amenajare a stânilor, cât chin pe animale,
câte căruţe rupte, câţi oameni supăraţi…Acum, pe drumul recent construit, deplasarea se va face în
condiţii absolut normale, pe tot
parcursul anului.
CONDIŢII MAI BUNE
PENTRU CRESCĂTORII
DE ANIMALE
Aşa cum bine se ştie, în ultima
vreme, primăria Mălini a construit
în Stânişoara trei stâni noi. Acum
s-a construit drumul lung de peste
opt kilometri, care leagă zona Muncelu de zona Poiana Lungă, drum
care poate fi parcurs cu uşurinţă de
orice vehicul – de la căruţă la vehicule de mare tonaj, indiferent de
condiţiile meteo.
Iar în primăvară, primăria Mălini
va construi, în două puncte diferite,
două saivane pentru adăpostul animalelor, adăposturi care vor fi puse
la dispoziţia crescătorilor de animale din Pâraie şi Văleni-Stânişoara.
În situaţia nou creată, este de aşteptat ca oamenii să fie încurajaţi
să crească mai multe vaci, mai
multe oi – aşa cum se întâmpla
cândva prin partea locului.
ÎNCĂ O FACILITATE
PENTRU DEZVOLTAREA
TURISMULUI
Nici nu se terminase bine amenajarea drumului din Culmea Stânişoarei că la faţa locului au sosit
numeroşi turişti, cu autoturisme de
teren şi ATV-uri, dornici să pună la
încercare sutele de cai putere ai
motoarelor.
Faptul l-a făcut pe primarul
Petru Nistor să se gândească la o

perspectivă când acest drum ar
putea fi parte a unui itinerar oferit
celor mai diferite categorii de turişti.
Cum ar arăta acest itinerar? Să o
luăm metodic, din punctul Crucea
Talienilor. Deci, de aici, de la Crucea Talienilor ne îndreptăm, pe
drumul proaspăt construit, spre
Poiana Lungă, pe „Cărarea de sub
munte” – o cărare despre care ne-a
vorbit tot Simion Buzdugan – ajungem în Arşiţa Nemţişorului, zonă în
care este deja amenajat un drum;
folosim drumul din Arşiţa Nemţişorului până intersectăm drumul forestier Nemţişoru; facem la dreapta
pe acest drum forestier şi mergem
până întâlnim calea „şoselei vechi”;
pe această cale continuăm să mergem până întâlnim drumul judeţean 209B; de aici o luăm la stânga
şi înaintăm pe DJ-209B până la
curba care se formează după Şipotul lui Vintilă; din această curbă intrăm din nou pe traseul „şoselei
vechi” până undeva în Muncelu, de
unde vom ajunge la drumul proaspăt construit şi vom încheia parcursul la Crucea Talienilor.
Iată un traseu destul de lung, dar
de o frumuseţe şi de o spectaculozitate fără seamăn. Cea mai mare
parte a traseului este parcă neexplorată, putem să spunem că este
sălbatică, vegetaţia şi conformaţia
traseului oferind ochiului imagini
inefabile. Traseul despre care vorbim ar putea pune în valoare punctele legendare precum Masa
Talharului sau Pietrele Muncelului.
Despre ce turişti putem vorbi?
Care turişti ar putea fi interesaţi de
un asemenea itinerar?
Mai întâi, ne referim la turiştii
obişnuiţi, cei cu rucsacul în spinare, pentru care nu trebuie decât
ca traseul să fie marcat.
Mai apoi, dacă traseul va fi amenajat corespunzător, putem vorbi
de turişti care pot să-l abordeze cu
bicicleta (cu bicicleta special construită pentru asemenea încercări),
cu motocicleta, cu autoturismul de
teren şi cu ATV-ul. Iar de aici până
la a organiza competiţii, raliuri nu
mai este decât un pas.
Atât deocamdată despre noul
drum construit de primăria Mălini
pe Culmea Stânişoarei. Despre perspectivele turistice ale acestuia vom
mai vorbi. Cu siguranţă!
Dumitru AMARIEI
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Artiştii mari şi mici de la Mălini
într-un încântător spectacol filmat
de Televiziunea Română

FOTBAL

FORESTA MĂLINI – PE PODIUM
La sfârşitul primei părţi a întrecerii din cadrul ligii a IV-a,
echipa de fotbal Foresta Mălini se
află pe locul trei a clasamentului,
cu 37 puncte, la trei puncte diferenţă de ocupanta locului întâi –
Bucovina Frătăuţii Noi. Această
poziţionare este rezultatul
obţinut în urma disputării a 17
meciuri – 11 câştigate, patru
încheiate la egalitate şi două pierdute. Fotbaliştii de la Mălini au
marcat 67 de goluri şi au primit
20.
O analiză sumară ne-ar duce la
concluzia că echipa are un atac

puternic, prolific (marchează, în
medie, 3-4 goluri pe meci), dar şi
o apărare eficientă – doar
Minerul Iacobeni, cu un meci
nedisputat, are mai puţine goluri
încasate, 18, cu două mai puţine
decât Foresta. Golgeterul echipei,
care este şi golgeterul campionatului, se numeşte Cătălin Vasiliu.
Astfel, se poate spune că Foresta
are un lot omogen, echilibrat, cu
compartimente compatibile, formate din jucători responsabili,
muncitori, talentaţi, hotărâţi să
apere cu dăruire culorile echipei.
Este de menţionat şi faptul că

în echipă îşi găsesc locul, pe
lângă jucători cu experienţă, consacraţi, tineri de talent, cu un viitor promiţător. Până spre
sfârşitul turului echipa a fost condusă de jucătorul antrenor Andrei Aileni, în ultimele etape
pregătirea fiind asigurată de Eduard Lichenstein.
Sigur, în ecuaţia acestei performanţe contează mult şi condiţiile
de joc şi pregătire asigurate de
administraţia locală la baza
sportivă de la Suha.
În prag de sărbători, componenţii echipei Foresta Mălini
adresează urări de bine, sănătate
şi prosperitate tuturor susţinătorilor şi simpatizanţilor şi speră ca
în retur numărul spectatorilor la
meciurile lor să fie tot mai mare.

Micii urători – o prezenţă suavă, încântătoare

Ansamblul folcloric „Flori de mălin” interpretând una din frumoasele noastre colinde locale

Echipa de fotbal Foresta Mălini
Rândul de sus: Nicolae Ailenei, Geo Stanca, Mihai Filip, Vladimir Prisacă, Cătălin Vasiliu, Ionuţ Plăcintă.
Rândul de jos: Constantin Sergiu, Andrei Aileni, Lucian Onofrei, Ovidiu Ciobanu, Cristea Gabriel.
Din lotul echipei mai fac parte: Tudor Dumitriu, Eusebiu Furtună, Nicolae Naiman, Mihai Alexoaia şi
Sabin Timofte.

CURAJ + AMBIŢIE + MUNCĂ
(urmare din pagina 1)

Joc bărbătesc de la Mălini

Căpriţa de la poalele Stânişoarei

La Căminul Cultural din Mălini

EXPOZIŢIE DE PICTURĂ
(urmare din pagina 1)
Consemnăm acest eveniment artistic ca un act
inedit, probabil o premieră în comuna Mălini, dar şi
ca o idee pentru factorii decizionali responsabili de
educarea şi formarea tinerei generaţii locale. Ce s-ar
întâmpla dacă la una din şcoli s-ar organiza un cerc
de pictură?! Nu ar fi nici o tragedie! Eventual, peste
o vreme, am putea vizita o expoziţie cu tablourile realizate de elevii şi urmaşii pictorului din Pâraie…
Am ales să prezentăm celor care nu au văzut expoziţia două fotografii: un cadru mai larg (în pagina
1) şi unul reprezentând tabloul „Valea Suhei” – un
subiect local (fotografia alăturată).

Soţul, Gheorghe Maganu, a lucrat, până nu demult, în Grecia, la
construcţii. Soţia l-a urmat, pentru
a lucra şi ea, tot în Grecia, în domeniul alimentaţiei publice. La un moment dat, şi-au dat seama că acolo
lucrurile merg din ce în ce mai greu,
din ce în ce mai rău şi au hotărât să
se întoarcă în ţară.
Au ales ca aici, în localitatea natală, să întreprindă ceva, să investească în ceva folositor.
- Ne-am oprit la acest gen de servicii, ne-a spus Gheorghe Maganu,
pentru că am considerat că sunt
necesare, că vor avea căutare. Am
hotărât să nu facem ceva de mântuială, ci să realizăm un lucru serios: cu spaţii amenajate
corespunzător, cu utilaje care ne
permit să lucrăm la un nivel calitativ ridicat. Aşa cum se întâmplă
astăzi în ţările Europei.
Cei doi, Gheorghe şi Mihaela, au
lucrat în străinătate 16 şi, respectiv
14 ani. Cu o parte din banii câştigaţi, şi-au făcut o casă în Pâraie, iar
cea mai mare parte au investit-o în
această afacere.

Familia Maganu: părinţii Gheorghe şi Mihaela, împreună cu
fiul lor, Petru
- Nu este deloc simplu ceea ce neam propus noi – ne-a mai spus
Gheorghe Maganu. Mâna de lucru,
materialele sunt scumpe, iar noi
vrem să realizăm totul cu banii
noştri, să nu ne împrumutăm. Sunt
bani mulţi, dar avem speranţa că, în
timp, îi vom recupera. Suntem la
început. Continuăm să mai construim, să mai amenajăm ceea ce
este necesar. Deocamdată suntem
mulţumiţi cu ceea ce am înfăptuit şi
suntem încrezători în ceea ce se va
întâmpla în viitor. Sunt oameni care
au apreciat iniţiativa noastră, care
ne-au sprijinit şi ne-au încurajat.
Între ei şi primarul, Petru Nistor.
Tuturor le mulţumim.
Într-adevăr, soţii Maganu au
făcut un lucru serios. Amenajările şi
construcţia sunt realizate la standarde moderne. Utilajele şi materialele consumabile, la fel. Pentru
vulcanizare, au utilaje cu care să lucreze atât la pneuri de mici dimen-

siuni, precum cele ale autoturismelor, cât şi la cele de dimensiuni
mari, precum ale autovehiculelor de
mare tonaj.
În ceea ce priveşte cererea şi calitatea serviciilor, este suficient să
observăm că sunt clienţi în fiecare
zi, de dimineaţă până seara. Asta
acum, în sezonul rece. Desigur,
când timpul se va încălzi, lucrurile
vor lua amploare. Numai să fie ei
sănătoşi şi să poată face tot ce l-i se
va cere.
Am putea spune că soţii Maganu
sunt doi oameni întreprinzători, curajoşi, inspiraţi în demersul lor. Am
putea spune toate acestea şi am
avea argument ceea ce au făcut în
câteva luni. Dar, mai mult, trebuie
să spunem că, înainte de toate, soţii
Maganu sunt doi oameni harnici,
vrednici, muncitori. De aici, din
munca acestor doi întreprinzători
va veni şi succesul în mica, dar ambiţioasa lor afacere.
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