
Pag. 3

YK

CM
YK

Redacţia Vaslui: str. Frunzelor nr. 2 Redacţia Bârlad: str. Republicii 190 Redacţia Iaşi: str. Cuza Vodă nr. 2

marintvv@gmail.com  cvintet_tera@yahoo.com Vaslui  0235 361 236  Bârlad  0235 419 494 Iaşi  0744 231 380

Citeşte Meridianul şi pe net la www.tvv.ro !
Fondat în anul 1996 Singurul Grup de Presă

din judeţul Vaslui

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

editorial

m a r i n t v v @ g m a i l . c o m
w w w . m a r i n d u m i t r u . r o

Meridianul a trecut de 22 de ani...  Ziar de informa�ie, opinie și publicitate  an XXIII  nr. 03 (1884)  joi, 24 ianuarie 2019  12 pagini  1 leu
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www.tvv.ro

Tel 0744 231380

În acest ianuarie, când propaganda culturală ar trebui să bene
ficieze de suportul marilor personalită�i ale românilor, din dorin�a
unei câtimi câștigate în activitate electorală oficialită�ile (de pretutin
deni, nu,?) sau năpustit asupra stiliștilor, adică au participat (și, de
sigur sa scris) la sărbătorile „pe vechi” ale acestora. La ce foame de
voturi va fi… sunt buni și ăștia.

Un fel de recapitulare: Sf. Vasile, Ziua culturii române, Poetul
Mihai Eminescu, Ziua marii Uniri (24 ian.), Sf. Ierarhi Vasile 
Grigore și Ion – Ion Luca Caragiale. Așa cum evoluează politicul
românesc, va fi, curând, și 26 ianuarie, ziua lui Ceaușescu.

Observa�ie, legată de nașterea poetului na�ional : tot pe vechi o
�inem, în sensul că tot rugini�ii au organizat depuneri de coroane, sim
pozioane, lansări, discu�ii pe oriunde sa nimerit. E real că la Muzeul
Jude�ean Vaslui, nu to�i sunt rugini�i, dar acel spectacol intelectual
despre care am vorbit/scris tot cu genera�ia prea coaptă sa înfăptuit.
Un grup de copii care a trecut pe lângă statuia lui Eminescu, nici nu
sa uitat la oamenii mobiliza�i de col.(rez.) Mihai Focșa, iar la Obelisc,
la Iași, nu era nici un școlar.

Spunem, astfel, că noua genera�ie nu este determinată să fie
interesată de MODELELE pe care LE VĂD, și care să le vorbească
de un trecut nu prea îndepărtat, dar valoros, așa cum nici despre va
lorile românești aproape nu se mai vorbește. Adică noi, nui educăm
pe ai noștri, să pre�uiască pe ale noastre, întro pagubă intelectual
patriotică imensă. Cum să trăim, cum să existăm fără suportul 
ISTORIEI? Doar ca robi. Cum vom fi atunci când noua genera�ie
„așa educată” va arunca la coș cu tot ceau „adunat printre plăvani/
rodul muncii miilor de ani” (T.Arghezi), adică  și pe făuritorii de
cultură de azi, în avântul lor pentru noua cultură existen�ială. Și așa
este mai mult decât vizibilă ruptura dintre genera�ii, dar cea mai
vizibilă e tâmpenia guvernan�ilor care distrug cu bună… obedien�ă
neamul românesc.

Genera�ia noastră a creat câte ceva durabil în toate domeniile,
deși jude�ul este considerat ca raiul relelor, cu violatorii, curvele, ho�ii
și puturoșii de serviciu ai na�iunii. Poate mai e ceva din cultul eroilor
spre care tot batem noi, în apărarea limbii române. Poate, să trăim
mai pu�in „pe vechi”, mai mult pe nou, pentru copiii și nepo�ii noștri.

În numele acestei genera�ii va apărea în pu�ine zile o carte unică
în cultura română: 101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI.
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

trăită – vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at
jude�ul). Mereu a fost întrun plan prezent, martor și actant la
tot ce sa înfăptuit în municipiul,  jude�ul Vaslui sau chiar în
Moldova românească. El însuși nea lăsat multe volume de is
torie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. În
peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu remarcabilă… Omul
și opera au intrat deja întrun patrimoniu.

Mărturiile sale sunt unice și, acum, imposibil de cuan
tificat exact.” 

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

(15 iulie, 2018)

ELEVII SUNT LIBERI ȘI
VINERI, 25 IANUARIE

Elevii şi preşcolarii vor fi liberi și vineri, 25 ianuarie,
după ce ministrul Educa�iei a decis, printrun ordin, sus
pendarea cursurilor în toate unită�ile de învă�ământ preuni
versitar din România.

„În data de 25 ianuarie 2019 se suspendă cursurile în
toate unită�ile de învă�ământ din România. Suspendarea cursu
rilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a pro
gramei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului
școlar, stabilite de Consiliul de Administra�ie al unită�ii de
învă�ământ și comunicate Ministerului Educa�iei Na�ionale”,
se arată în ordinul semnat de ministrul Ecaterina Andronescu.

LA LIPOVĂ�, 
GRIJI DE GOSPODAR

DIN IARNĂ... ÎN IAD!?

SILVIA ENE: 
„SÂRBA LUI MĂGU�Ă”

VASLUI: CONFERIN�A DE
PRESĂ A PRIMARULUI
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CENTRUL MIHAI EMINESCU BÂRLAD – 
FĂURITOR ȘI DEPOZITAR DE CULTURĂ

Sâmbătă, 12 ianuarie 2019, la Centrul
Mihai Eminescu Bârlad a avut loc inaugurarea
activită�ilor dedicate aniversării a 169 de ani de
la nașterea poetului nostru na�ional eșalonate pe
parcursul zilelor de până la 15 ianuarie.

Con�inutul acestei prime activită�i
intitulată ”Oameni de cultură prin fapte” a fost
oarecum conturat încă din luna decembrie când,
la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
”Solidaritatea” Vaslui, după încheierea lansării
volumului de poezie ”Ochii lui berber” al
Gabrielei Ana Balan, a fost împăr�ită publicului
cartea ”Semne grafice de recunoștin�ă” vol. IV,
recent scos de sub tipar. Un exemplar a ajuns și
în mâna doamnei Geta Modiga, înso�itoarea de
suflet al poetei, bibliotecară la Centrul Mihai
Eminescu. Surpriza gazdei era evidentă atunci
când sa regăsit în paginile căr�ii. După câteva
zile sa stabilit acolo, la Bârlad că această carte
trebuie prezentată publicului rafinat al acestui
municipiu.

Pe o vreme de iarnă autentică, bogată
în zăpoadă depusă doar cu o zi înainte, dar
lipsită de viscol și de frig neîndurător, sala
destinată activită�ii de la Centrul Mihai
Eminescu era deja plină de lume iubitoare de
cultură și doritoare de întâlnirea cu autorul
Semnelor grafice de recunoștin�ă, subsemnatul
Gheorghe Alupoaiei, fost truditor al
învă�ământului bârlădean.

Am fost onora�i de prezen�a la activi
tate a domnului jurist Dumitru Boroș, primarul
Municipiului Bârlad. Ca de fiecare dată
activitatea a fost coordonată și moderată cu
pricepere și dezinvoltură de Geta Modiga, cea
care a făcut mai întâi cunoscută participarea
domnului Primar, apoi cea a doamnei Valentina
Lupu, bibliotecară cu vastă experien�ă și factor
cu mari răspunderi în structurile jude�ene și
na�ionale ale domeniului muncii cu cartea și
participarea domnului  Valeriu Lupu, doctor în
știin�e medicale, cunoscut om de cultură și pu
blicist, autor al unui apreciabil număr de căr�i ce
fac lumină în dezvăluiri de evenimente și
adevăruri despre via�a personalită�ilor cruciale
ale culturii românești precum Mihai Eminescu
și Nicolae Paulescu, contribu�ii valoroase la
istoria medicinei vasluiene, elucidarea unor
evenimente dramatice care au dus la închegarea
statului unitar român, cercetări și documentări
prezentate  în publica�ii importante tratând
despre cultura și arta românească.

În cuvântul său Geta Modiga a abordat
în fraze alcătuite cu multă grijă unul dintre

domeniile în care poetul nostru nepereche, acela
de bibliotecar, deschizând astfel calea pentru
pledoarii privind munca cu cartea și cu cititorii.
Fiind invitat săși expună convingeri și gânduri
despre cultură, pornind de la activitatea de fa�ă
a luat cuvântul domnul Dumitru Boroș, iubitor
și sus�inător al acestui vast domeniu, având
aten�ia focalizată pe institu�iile făuritoare de
cultură și depozitare de cultură din Bârlad. În
cuvântul său a amintit și de o sumă consistentă
pentru achizi�ionare de carte și pentru
îmbunătă�irea muncii bibliotecilor. Doamna
Valentina Lupu a dezvoltat tema legată de
implicarea majoră a bibliotecarului în actul de
cultură, în învă�ământ, în cercetare și în crea�ia
din domeniul tehnicii, știin�ei și artelor. A fost
apreciată și aplaudată grija și atitudinea
concretă a domnului Primar pentru dezvoltare și
eficientizarea activită�ilor bibliotecilor din
municipiu.

Domnul doctor Valeriu Lupu,
binecunoscut pentru minu�iozitatea
documentării, analizei și alcătuirii unitare a
datelor unui subiect dat, a prezentat amplu
con�inutul volumului IV de portrete de expresie
”Semne grafice de recunoștin�ă” al profesorului

Gheorghe Alupoaiei, cel care relatează despre
această activitate. Au fost eviden�iate trăsături
specifice ale autorului precum sinceritatea
crudă, de o incisivitate surprinzătoare și
neiertătoare a celui care nu mai are nimic de
pierdut, afișarea durerilor proprii, dar și a
momentelor de mare satisfac�ie în colaborări
creative cu cei pe care ia portretizat. Domnul
doctor a disecat, cu acurate�e de bijutier, detalii

ale desenelor și textelor din volum, subliniind
astfel spusele Getei Modiga ”să citi�i
explica�iile suplimentare din carte, ve�i
descoperi caracteristici ale personalită�ii autoru
lui”. Citatul redat aici cu oarece aproxima�ie 
ma emo�ionat, trăire amplificată după
prezentarea domnului doctor.

Dar ceea ce nea surprins pe to�i,
îndeosebi pe mine, a fost faptul că doctorul
Valeriu Lupu a descoperit și înclina�ii ale
subsemnatului în alcătuirea de portrete literare
prin cuvinte potrivite și propozi�ii pu�ine. Au
fost citate asemenea alcătuiri pentru ilustrarea
afirma�iilor. Nu îmi arog înclina�ii artistice
literare, dar mă bucur că cele consemnate în
carte completează fericit prezentarea grafică
portretistică și contribuie la sublinierea
adevărului întro manieră care nu exclude grija
pentru estetică.

A mai luat cuvântul domnul profesor
pensionar Costel Giurcanu un veteran al
dăscălimii bârlădene care sa arătat deosebit de
mul�umit de portretul carel reprezintă și șia
exprimat păreri despre o expozi�ie de portrete
grafice și sculpturale pe care mia găzduito sala
”Arta” a muzeului jude�ean începând cu data de
15 ianuarie 2017.

Printre invita�ii din afara Bârladului o
semnalez pe Alina Tănasă, poetă vasluiană deja

afirmată, o sensibilă creatoare de metaforă care
sondează profunzimi ale trăirilor sufletești etern
umane. Autoarea nea recitat patru din poeziile

sale cuprinse în volumul ”Pe cărări de suflet”
recent apărut, cu o prefa�ă la fel de vibrantă ca
și con�inutul căr�ii, alcătuită de cunoscutul poet
Mihai Apostu, bibliotecar, ca și Alina, truditoare
la Biblioteca Jude�eană ”Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui.

Domnul colonel Mihai Ștefan Focșa
”personaj” al căr�ii mele, un foarte bun
cunoscător a evenimentelor conflictuale care

neau marcat fiin�a na�ională, ofi�er de carieră și
mare patriot care, prin luările de cuvânt în orice
situa�ie face să vibreze sufletele celor carel
ascultă, la unison cu propriile trăiri a avut
același efect asupra publicului și la această
întrunire. Domnul colonel a �inut să sublinieze,
ca de fiecare dată, locul de simbol și flacără vie
în cultura românească a poetului nostru
na�ional, Mihai Eminescu.

O surpriză de propor�ii a fost prezen�a
domnului Dan Ailincăi din Văleni, apari�ie în
costum na�ional, un recitator de mare talent, un
adevărat actor care are for�a să capteze nu
numai aten�ia, dar și fiin�a celui carel audiază.
Invitat aici de către domnul colonel, tocmai
pentru a da mai multă diversitate și a sublinia
caracterul patriotic a propriului său cuvânt, ca și
pentru impactul educa�ional asupra publicului.
El a recitat magistral tăind respira�ia publicului
”Blestem” de Nicolae Labiș, ”La steaua
singurătă�ii” de Mihai Eminescu și un fragment
din ”Dumbrava Roșie” de Vasile Alecsandri.

Autorul căr�ii prezentate, subsemnatul,
marcat emo�ional de momentul cultural ce ia
fost dedicat, marcat și de faptul că se află în fa�a
unui public avizat, contemporan cu el pe când
lucra la Bârlad, a �inut să mul�umească tuturor
celor care au contribuit la punerea în scenă a
întregii ac�iuni, a marcat prezen�a în sală a

prietenului și colegului de specialitate Ghi�ă
Cristian, precum și a scriitorului Simion
Bogdănescu, cel care cândva ia fost și lui elev,
la fel ca și Lucian Vasiliu, poetul ieșean, care a
oferit Centrului Mihai Eminescu, prin
mijlocirea domnului primar poezia eminesciană
dedicată Bârladului. Pe vremea anilor de liceu 
iam fost și diriginte în clasele IX – X.

Am amintit în treacăt ”întâlnirea” mea
cu Mihai Eminescu prin portrete grafice, în
presă și insigne cu prilejul olimpiadelor de
Limba Română, prin bustul în bronz de la
Edmonton Canada, prin compozi�ia
”Luceafărul”, sculptură donată din toată inima
Centrului Mihai Eminescu. Chiar și liceul la
care am debutat în învă�ământ este astăzi
purtătorul numelui patronului spiritual Mihai
Eminescu.

Miam exprimat uimirea, dar și
mul�umirea că, până acum, la anii mul�i cu care
ma învrednicit pe pământ Bunul Dumnezeu,
am lăsat urme durabile, prin monumente de for
public care îmbogă�esc patrimoniul cultural al
Bârladului, al Vasluiului, al Hușului și al unor
comune din jude�ul nostru, monumentereper în
conștiin�a conjude�enilor, care să aibă
permanent în memorie faptul că apar�in acestui
spa�iu, acestei culturi, și acestui neam! 

Gheorghe ALUPOAIEI
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Românesc

DRUMUL DE MAR�I
Reporterul a crezut că pe ruta Vaslui – Oșești va găsi ceva spectaculos, cu efect…ziaristic. Ce să spun, drumul

jude�ean era cam sticlos, dar drum de iarnă, cum e mai bun. La Bălteni, Relu Brașoveanu, e plecat, dar drumurile sunt
bine desfundate, și, nu zăbovesc. Nici primarul de la Delești, nu e, zic ceilal�i că are activitate la Hârsova. 

La Cozmești, ca și în
comuna vecină, „totui alb, pe câmp
pe dealuri/împrejur, în depărtare” (V.
Alecsandri), deci o tăcere de iarnă, ba
presărată cu un convoi mortuar,
primarul… Sima rezolvă
coresponden�a, după care ne
antrenăm întro amplă discu�ie legată
de noua cultură existen�ială, de
situa�ia �ărănimii, despre scopurile în
via�ă, despre necesitatea muncii. Și el
își laudă echipa cu care lucrează. M
a servit cu o cafea și… am constatat
cât de profund poate fi un primar, cu
care până în prezent nam prea discu
tat. Cinstit, mam bucurat!D e s p r e
drumuri… numai de bine, tractorul
dotat cu lamă și plin de zăpadă fiind
cel care a desfundat drumurile,
inclusiv până la Fâstâci, mânăstirea
Fâstâci. Mam bucurat să aflu câte
ceva despre nonagenarul Tănase, un

aprig urmărit de comuniști și ani întregi, închis și torturat. Oricum, via�a pare liniștită la Bălești, centrul de comună
Cozmești și sper să vă pot relata mai multe în numerele următoare. 

La Oșești, primarul Didi
Alexandroaie,  nu era și nici nu mia
răspuns la telefon, dar am găsit vechi
prieteni în primărie și ma
impresionat cu considera�iile sale
despre timp și comună convorbitorul
Neculai Moisă. Deși nam aprofun
dat subiectele, modul cum a pus
problematica vie�ii în perimetrul
local ma determinat să gândesc: ce
bine ar fi să fie cât mai multe min�i
așa, luminate, cu aprecieri cât mai
exacte și… optimiste. Peste tot, nu
numai la Oșești.

La Delești, cemi zic: hai să
mergem la Hârsova, localitate
componentă unde locuiește primarul.
Așa că am urcat dealul… până la
Albești, eram foarte aproape să
rămân înzăpezit în vârful dealului,
așa că la sfatul unui sătean mustăcios
am coborât repejor către Răduiești,
ocazie cu care am constatat că a
dispărut vestita livadă cu pomi fruc
tiferi, pentru care un sufletist, Robu,
șia pierdut via�a. Dat fiind că iar a
început să ningă… mam retras la
casa cui ne are… să vă scriem
prezenta „scrisoare”. De iarnă, pe
care no mănâncă niciodată lupul.

Dumitru V. MARIN

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunaten cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare,
Şi pentinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Străluceşte şi dismiardă oceanul de ninsoare.
Iatăo sanie uşoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.

Vasile ALECSANDRI

IARNA

PRIMĂRIA COMUNEI COZMEȘTI

PRIMĂRIA COMUNEI OȘEȘTI

PRIMĂRIA COMUNEI DELEȘTI

LA LIPOVĂ�, 
GRIJI DE GOSPODAR

Ceva iarnă și pe la Lipovă� – Vaslui. Adică zăpadă care acoperă
partea de câmpie și mai ales dealurile acoperite cu păduri spre Bogdana.
Șoseaua e foarte bine eliberată de omătul proaspăt căzut, iar pe aproape de ora
9, toată lumea e la treabă. Cum văd că e destulă circula�ie, că directorul de
cămin Marcel Rusu pleacă în grabă întro misie culturală, secretara… ne
asigură că totul e cum trebuie, în birou primarului intră și ies oameni și
func�ionari, func�ionari și oameni ai locului. Așa că mă cam năpustesc în
biroul primarului Valerian Hriscu.

Sunt oameni cu care po�i sta de vorbă ore întregi fără să te plictisești,
așa cum sunt destui pe care nui po�i întreba ce caută pe asemenea fotolii, de
slabi ce sunt.

Valerian Hriscu, nu e bucuros de venirea noastră, pentru că are el de
controlat cum curge apa prin proaspăta canalizare, se gândește la noua sală de
sport, tot  pritocește imaginea noului Centru Cultural, ba, ar trebui repejor să
plece până la Căpușneni, unde oarece probleme ar avea el de rezolvat.

Desigur, de ani bunibuni îi privesc cu simpatie zbaterea de
gospodar. Desigur, știu că la alegeri a înregistrat un procent istoric în favoarea
sa. Și, tot așa, am tot scris despre primarul ca centrul universului local, pentru
că tarei mai place să construiască, să facă, să viseze. Și săi mobilizeze pe to�i
ceilal�i.

„Nu vreau să mă mai înregistra�i, domnule profesor, că sunt
îngrijorat de lipsa fondurilor, că nam cofinan�ările necesare, că am
câ�iva bătrâni fără lemne…”

Nu pot decât săl privesc cu în�elegere, când îl văd că „fierbe” pentru
comunitate, că se află întrun vârtej care transmite via�ă.

– Când face�i un monument pentru Virgil Trofin, cel care a contribuit
hotărâtor la înfiin�area jude�ului Vaslui?

– În noul Centru Cultural vom duce statuia lui Ciubotărașu, aici
va fi a lui Virgil Trofin. Mai avem multe, multe de făcut și apoi statuile…”

Doar ascultândul se deslăn�uie că nu știu ce lege nu e bună, că nare
bani pentru câte vrea el să facă, că mereu sunt probleme care nul lasă să
doarmă, dar și că are o echipă bună, de profesioniști cu care se mândrește. Așa
că discu�ia noastră se duce binișor peste o oră.

Până la urmă, măcar iarna să mai stea doi oameni la taifas…
Dumitru V. MARIN
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
24 ian. 2019 – 30 ian. 2019

Relaţiile sentimentale intră
întrun con de umbră încă

de la începutul săptămânii. Pot apărea
divergenţe cu persoana iubită sau
chiar despărţiri definitive. Pentru
alţii, relaţiile cu copiii devin ostile. 
Sar părea că nu mai ești pe aceeași
lungime de undă cu persoanele dragi.
Prudenţa şi discernământul te feresc
de neplăceri, de aceea foloseștele din
plin. Relaţiile colegiale şi cu şefii pot
fi distorsionate.

Primele zile ale săptămânii îţi
aduc treburi domestice. Sar

putea ca anumite probleme legate de
casă şi patrimoniu familial să se
repună în discuţie. Poate fi vorba
despre o reparaţie sau o zugrăveală ce
nu au fost făcute corect şi acum să fii
nevoit să revii asupra lor. Nu se
recomandă vânzarea, închirierea şi
cumpărarea caselor sau terenurilor,
deoarece există riscul încurcării do
cumentelor sau pierderii de orice fel.

În plan financiar se încheie
un capitol, în mod special la

sec�iunea venituri ob�inute la un loc
de muncă. Fie primești bani sau
favoruri, fie se schimbă salarizarea și
condi�iile de muncă. Pruden�ă,
discernământ și evită escaladarea
conflictelor socioprofesionale. De
asemenea, sunt posibile cheltuieli
extravagante, care te vor face să te
sim�i bine. Multitudinea de informa�ii
care apar în preajma ta au rolul de a te
avertiza aspura schimbărilor ce
urmează în plan socioprofesional.
Selectează priorită�ile.

Componenta educaţională
va fi în accentuată de astre

în această spătămână. Este posibil să
te înscrii la diverse cursuri cu teme
spirituale sau cu teme la care nici nu
teai gândit vreodată. Se finalizează o
anumită etapă de învă�are. De
asemenea, po�i ob�ine informa�ii
deosebite provitoare la chestiuni per
sonale sau profesionale. Recomanda
bil este săţi deschizi mintea şi
sufletul şi să abordezi viaţa şi dintro
altă perspectivă. 

Ești la finalul unei etape de
transformare interioară, fapt

pentru care socializezi ceva mai greu
cu ceilal�i, în această săptămână.
Fiind orientat mai mult spre tine și
spre treburile tale personale există
riscul să neglijezi îndatoririle ce î�i
revin, atât în plan familial, cât și în
plan socioprofesional. Găsește un
echilibru între nevoile tale reale și
ceea ce trebuie să faci pentru al�ii.
Poate părea dificil acum să te
concentrezi și pe altceva în afara per
soanei tale.

Primele zile ale săptămânii îţi
aduc dorinţă de interiorizare.

Sunt momente bune de a sta de vorbă
doar cu tine însuţi şi de aţi alcătui
planuri de viitor. Se pare că anumite
decizii luate în trecut nu au dat
rezultatele scontate, aşa încât acum
vei fi nevoit să revii asupra lor şi să
faci corecţiile necesare. Poate fi
vorba despre o problemă de la locul
de muncă sau o problemă de sănătate.
Organismul tău va fi destul de
solicitat, recomandabil fiind săţi
dozezi eforturile şi să te ocupi doar de
strictul necesar. 

ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ÎN
EVIDENŢELE AJOFM VASLUI, 
POT BENEFICIA DE  PRIME

DE MOBILITATE

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui
reaminteşte că şomerii înregistraţi în
evidenţele sale pot beneficia de
prime de mobilitate (prima de
încadrare şi prima de instalare), ast
fel:

– persoanele înregistrate ca
şomeri în evidenţele AJOFM Vaslui
şi care se încadrează, potrivit legii,
întro localitate situată la o distanţă
mai mare de 15 km de localitatea în
care îşi au domiciliul sau reşedinţa,
beneficiază de o primă de încadrare
al cărei cuantum se calculează la 0,5
lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi,
proporţional cu numărul de zile în
care îşi desfăşoară efectiv activitatea
la angajator. Prima de încadrare se
acordă pe o perioadă de 12 luni. 

– persoanele înregistrate ca
șomeri în evidenţele AJOFM Vaslui
care se încadrează în muncă, potrivit
legii, întro altă localitate situată la o
distan�ă mai mare de 50 km fa�ă de
localitatea în care îşi au domiciliul
sau reședin�a şi ca urmare a acestui
fapt, îşi schimbă domiciliul sau își
stabilesc reședin�a în localitatea
respectivă sau în localită�ile înveci
nate acesteia, pot beneficia de o
primă de instalare. Prima de instalare
se acordă, astfel:

a.12.500 lei pentru
persoanele înregistrate ca șomeri în
evidenţele AJOFM Vaslui și care se
încadrează în muncă, potrivit legii,
întro altă localitate şi, ca urmare a
acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/
reședin�a ;

b.15.500 lei pentru
persoanele înregistrate ca șomeri în
evidenţele AJOFM Vaslui și care se
încadrează în muncă, potrivit legii,
întro altă localitate şi, ca urmare a
acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/
reședin�a, în situa�ia în care sunt
înso�ite de membrii familiei în sensul
Legii Nr.287/2009 privind Codul

civil, republicată, iar în cazul familiei
monoparentale, în situa�ia în care
sunt înso�ite de copilul sau copiii
afla�i în între�inere;

c.în cazul în care ambii so�i
îndeplinesc condi�iile de acordare a
primei de instalare, unul va primi
suma de 12.500 lei, iar celălalt va
primi o primă de instalare în cuantum
de 3.500 lei.

Primele de instalare, în
cuantumurile enunţate mai sus, se
acordă în două tranşe: 50% din suma
stabilită, la data instalării şi 50%
după expirarea perioadei de 12 luni
de la angajare.

Prin excep�ie, în situa�ia în
care angajatorul sau autorită�ile pu
blice locale sau centrale, asigură
locuin�ă de serviciu sau suportarea
cheltuielilor aferente din fonduri ale
angajatorului sau fonduri publice,
prima de instalare se acordă în
cuantum diferen�iat, astfel:

a.3.500 lei pentru
persoanele care îşi schimbă
domiciliul sau reşedinţa;

b.6.500 lei atât în cazul
persoanelor care îşi schimbă
domiciliul sau reşedinţa şi sunt
înso�ite de membrii familiei, cât şi în
cazul familiei monoparentale, în
situa�ia în care este înso�ită de copilul
sau copiii afla�i în între�inere; 

c.3.500 lei pentru fiecare so�
care îndeplineşte condiţiile pentru
acordarea primei de instalare. 

Prima de instalare, stabilită
prin excepţiile respective, se acordă
întro singură tranșă, la data
instalării.

Beneficiază de primele de
mobilitate persoanele care se
încadrează în muncă, cu normă
întreagă, pentru o perioadă de cel
puţin 12 luni. Prima de încadrare şi
prima de instalare, denumite în con
tinuare prime de mobilitate, nu se
cumulează.

UNIREA 
NEAMULUI

Venim din timp, batuţi de patru vânturi
Şi neam  oprit ca daci şi ca romani
Peun colţ de rai cât inima de mare,
Unde trudim de două mii de ani.

Am pus Carpaţii piept către vântoase.
Tisa şi Nistrul  leagăn de pământ.
Ceahlăul demn veghează către Mare
Iar plaiul lam stropit cu mirul sfânt.

...Şi curse Dromihete printre Crişuri,
Iar Decebal sa dus la zei  neviu,
Gelu şu Glad...Monumerut , zidiră
Cetăţi de mărturii, spre mai târziu.

Lam dat pe Doja, împărat gheenei,
Români, ca Horea, Cloşca şi Crişan.
Ştefan, Mihai şi Ţepeş nenduratul,
Urcatau demni peal timpului noian.

Pe Cuza lam dorit, şiam vrut Regatul.
Când Eminescu spunem  rostim steag.
În Voroneţul nostru cântă cerul
Şi e Bălcescu tunet  nu pribeag.

Toţi străstrăbunii noştriau ars în torţe
Pealtarul demnităţii de români.
Noi nu cu arma crimei, sau cu intrigi
Destinului de neam iam fost stăpâni.

Dar nau ştiut, sărmani...străbunii noştri
Că sor corcintre noi... progenituri,
Care ne vând oricând, pearginţii Iudei,
Iudeodemocraţii cei sperjuri.

Deo vreme Ţaraşi rostuie destinul.
Cei bravi transpiră, laşii trag de sfori.
De prin clopotniţi Domnul cerne pacea
Şio vând la negru  foştii vânzători.

Chiar printre cei departe de obârşii
Se poartă hâzi, români ceau fost frumoşi.
Ei duc sărutul Iudei pânăn cruce
Şii iartă lumea...pe aceşti leproşi

Că şi păcatui din Dumnezeire,
Mileniuacesta nou ne vrea de fraţi,
Deci să ietrăm greşiţilor  greşeala,
Cau fost cu semn sperjur, stigmatizaţi.

UNIREA oameni  crucea demnităţii,
Ne face săi fim Ţării un prinos.
Români rostim, livezi vedem, în pârguri;
UNIREA noastră e UN VIS FRUMOS!

George FILIP – Montrea, Canadal
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Relaţiile cu prietenii cu
nosc turnuri deosebite. Se

pare că se vor repune în discuţie
unele animozităţi vechi, rămase
nelămurite sau nerezolvate. Unele
relaţii se pot rupe definitiv. Protec
torii din segmentul profesional se
retrag pentru ceva timp, deoarece,
probabil că nu ai reuşit să stabileşti
un echilibru între ce ţiau oferit ei şi
ce vroiai tu. Stările tale de spirit vor
fluctua mult.

Este o perioadă în care tre
buie să te împarţi între

familie şi cariera profesională. Poţi
face reamenajări, curăţenii generale
sau poţi achiziţiona o casă, un teren
sau diverse obiecte decorative de
mare valoare. Relaţiile cu membrii
familiei sunt bune, iar deciziile luate
în această perioadă vor avea efecte
pe termen lung. În privinţa poziţiei
tale sociale se întrezărește un final
de etapă. Finalizezi sarcini de lucru
și se modifică rela�iile cu șefii.

Debutul săptămânii îţi
aduce în atenţie relaţiile cu

străinătatea sau studiile pe termen
lung. Te poţi gândi la călătorii în
afara graniţelor ţării, însă fii pregătit
şi pentru răsturnări de situaţie.
Componenta educaţională este
vizată de astre. Pot apărea oferte
deosebite de a studia, de a asimila
cunoștin�e pre�ioase dintrun anumit
domeniu. Se închide o etapă de
învă�are, poate chiar și printro
formă de evaluare.

Săptămâna îţi aduce schim
bări importante legate de

capitolul financiar. Se finalizează o
etapă de câștig de la și prin al�ii, însă
este posibil săţi crească veniturile
sau să primeşti recompense
deosebite. Tentaţia cheltuielilor
extravagante va fi mare, aşa încât se
recomandă prudenţă. Te poţi gândi
la investiţii sau asocieri în afaceri.
Pe de altă parte pot apărea neplăceri
în legătură cu taxele, impozitele sau,
în funcţie de caz, în relaţiile cu
instituţiile bancare. 

Începutul săptămânii îţi
aduce forfotă în jurul relaţi

ilor parteneriale şi în colaborările în
care eşti implicat. Este posibil ca
anumite etape dintrun proiect să se
reitereze, deoarece au rămas
neînţelese sau nerezolvate cum
trebuie. Ai putea avea senzaţia că
baţi pasul pe loc sau că trebuie să te
întorci în timp la anumite momente
care nu îţi plac, însă ai încredere că
vei reuşi să depăşeşti totul cu bine.
Discuţiile în contradictoriu vor fi
frecvente, recomandabil fiind săţi
ţii firea. 

Activităţile profesionale îţi
deschid săptămâna. Există

nemulţumiri în acest sens, însă lu
crurile se vor complica şi mai mult.
Se pare că va trebui să te întorci la
unele aspecte specifice activităţii pe
care o desfăşori şi care nu au fost
rezolvate sau înţelese pe deplin.
Practic urmează o perioadă în care
vei reface sau o chiar vei lua de la
capăt unele activităţi. Munceşte cu
răbdare şi discernământ pentru că
dispui de ajutoarele necesare. 
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

patru ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare grafică

deosebită.
 Înregistrăm peste 478 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

cel mai atractiv din Moldova și ocupă „sectorul” dinspre jurnalismul
cultural.

 Fie și doar după atât de pu�in timp, sus�inerea noastră este
numeric și mai ales valoric EXCEPIONALĂ.

D.V.M.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC ROMOLD SRL 1 electricieni, 5 muncitori necalifica�i, 1 ingin
er constructor hidrotehnic, 1 agent securitate

– SC NEOLUMEC SRL 1 sudor, 1 lăcătuș mecanic
– SC RISAL  SRL 1 vânzătoare
– SC MOBINAL CODRIANU SRL 1 tâmplar, 1 muncitor necali

ficat
– SC FIDELCONT AUDIT SRL  1 economist
– SC NICPINO SRL 3 lucrători comerciali
– SC VASCAR SA  1 gestionar depozit, 2 ingineri industria

alimentară, 1 mecanic între�inere, 1 muncitor igienizare produc�ie, 5 lucrători
în prelucrarea cărnii

– SC PHENICIAN SRL 1 ajutor la prepararea produselor alimenta
re de tip fastfood

– SC FANION SRL 2 ingrijitori animale, 1 tractorist
– SC STASFORM CONSULT SRL  1 contabil, 2 muncitori

necalifica�i, 2 evaluatori risc, 1 zidar rosar tencuitor
– SC EURO ROUTE SRL 1 secretară
– Asociatia de proprietari nr. 17 1 femeie serviciu
– SC LALA PABITEX SRL 5 confec�ioneri
– CEC BANK 1 ofi�er opera�iuni
– SC MIGMER SRL  2 patiseri cofetari, 2 muncitori necalifica�i
– SC BRC COMPANY SRL 5 tâmplari, 1 operator CNC
– SC APDENT  CLINIC  SRL 1 femeie serviciu
– SC VASTEX SA 5 confec�ioneri textile
– SC MORANDI COM SRL 1 inginer mecanic, 1 electrician, 1

inginer electrician, 1 instalator
– SC Fabrica de Carne MORANDI 5 ambalatori manual
– SC COMIDA RICA MAR SRL 1 ajutor bucătar
– SC PIXI  GIFT  SRL 1 grafician calculator
– SC ALEXANTO ZEN SRL 5 confec�ioneri
– SC CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC SPADESDOU SRL 5 confec�ioneri

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUAVAS SA 1 chimist
– CASIGAZ SERV SRL 1 inginer constructor instala�ii, 2 instalatori

încalzire centrala si gaze, 1 sudor manual cu flacără de gaze
– Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

DRDP TIMISOARA 1 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în
gestiunea economica

– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 5 operatori confec�ioneri industrial îmbracaminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– GRILL HOUSE FRESCO SRL 1 asistent medical generalist
– LEOSLO SRL 1 patiser
– MALVINA SRL 1 electrician auto, 2 mecanici auto
– MONACRISELI SRLD 1 cofetar
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC RULMENTI SA 1 inginer mecanic
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 2 mecanici auto, 1 munci

tor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 1 tinichigiu carosier, 1 vopsi
tor auto

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 1 agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie, 1 arhivar, 1asis
tent medical generalist, 1 auditor intern, 1 frizer, 1 infirmier/infirmieră, 1
îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 șef serviciu
aprovizionaredesfacere

– STEFTRANS SRL 2 ospătari (chelneri), 1 pizzar

DIN  IARNĂ… 
ÎN IAD!?

Hai să facem un reportaj
despre iarnă și bătălia cu năme�ii, îmi
zic luni de diminea�ă. Săi vedem pe
cei din Roșiești și Vutcani, poate
Viișoara… Șoseaua na�ională e
aproape perfect între�inută și până la
Roșiești – Gară mi se pare o plimbare
pe ceva iarnă, cu un vânticel abia
sim�it. Dar, încep să urc pe curbele de
la Roșiești, spre vârful dealului:
dintrodată vânt ca lumea, valuri de
zăpadă, drum cu greu ghicit. Să
întorc, dar din vâltoarea ninsorii
apare buldozerul cu lamă și cred că
voi răzbate pe urma abia deschisă.
Cred, că rău cred, pentru că după
circa un km. nu mai e nici zare de
șosea, vântul bate cu putere aducând
toată zăpada de pe întinsul platou de
pe stânga. În asemenea condi�ii
cetă�eanul luat spre centrul de
comună se miră că mai pot înainta.
Cam la 3 km de sat, unde găvanul
șoselei este deja acoperit… nu se mai
poate! Înapoi, nu, înainte, nu, nu se
vede nici în cer nici pe pământ de
vâjgărău.

Cobor să mă uit ce se poate
face. La câ�iva metri în fa�ă, o altă
mașină, peste vreo zece metri alta,
apoi alta. Și vântul bate amarnic 
băgândumi zăpadă moale în haine,
în încăl�ăminte, sub căciulă. Mă așez
la volan să mă gândesc ce se poate
face, vine unul cu un 4x4, încearcă să
mă tragă, cobor la pleasna de zăpadă
a viforului, dau cu o lopată pe sub
mașină… am uitat și de reumatism,
de alte boli, de reportajul cu zăpada
departe și rămân pe loc, pentru că
nici acel binevoitor, nici al doilea nu
mă pot remorca, rămân și ei în
șan�uri, dar se trag unul pe altul și
dispar, în bariera de zăpadă de la
câ�iva metri. Ies a treia oară în zăpada
care mi se lipește bine de pantaloni,
de încăl�ăminte, de fa�ă, mai ales de
mâinile care nu mai sunt în stare nici
să deschidă telefonul. Vâjâiee,
vâjâie! E prea mare viforni�a, vreau
să mă  încălzesc, zăpada introdusă de
vânt, are gust sălciu, se topește și e

lac la picioare, alături și în spate, apa
curge de pe mine, nu văd nimic nici
la 2 metri, mai vine unul din spate și
rămâne sub vifor, chinui mașina
zdravăn dar degeaba. Pun mâna pe
telefon șil sun pe primarul Florin
Anea. Zice să stau în mașină că vine
după mine, dar trece vreo oră și nul
văd, mă sună el sămi spună că
împreună cu preotul din comună au
încercat să vină tot cu un 4x4, dar 
sau împotmolit și ei la vreun km. 

Mai cobor în viforni�ă, deja
sunt ud până la piele, să mai încerc
ceva. Mă sună din nou primarul
Florin Anea șimi zice că vine un
utilaj de deszăpezire, care însă se
strecoară greu printre mașinile
întroienite, Telefonul ud, devine
inutilizabil sub bătaia apei de zăpadă,
dispare semnalul, încep să mă
alarmez. Cam după 2 ore zăresc
autoutilajul special de aruncat
zăpada, dar încep să am frisoane:
prea sunt ud, nu pot lăsa mașina care
ar încurca opera�iunea, nu pot
comunica la telefon. Apare și ajutorul
meu Cristi Ionașcu, un tip foarte
harnic și răzbătător, cu lopată, lan�,
șufă. Parcăi altă lume sub zăpada
înaltă, înaltă, spulberată de vântul
îndărătnic și potrivnic, unde în 20 de
minute malul de zăpadă e pus la loc.
Chiar a fost impresionant, pitoresc,
înspăimântător. Au fost peste 21 de
mașini dintre care vreo 8 au reușit să
evadeze din imperiul alb.

După utilajul special care
eliberează terenul aruncând zăpada la
20 de metri, ajung la Primăria
Roșiești unde sunt întâmpinat cu un
ceai cald, dar cum am fost pătruns
prea tare de umezeală, iam mul�umit
primarului pentru prietenia sa și, tiva.
A fost absolut incredibil ca în câteva
sute de metri să trec în imperiul
groazei și a suferin�ei, de care mam
scuturat târziu, după ce am ajuns în
șoseaua na�ională. Reportaj de iarnă
am vrut, asprimea iernii am sim�it?!

Dumitru V. MARIN
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SILVIA ENE: „SÂRBA LUI MĂGU�Ă”

Reporter: Eu am pre�uit întotdeauna vocea Silviei Ene. Profit acum de faptul că am ocazia
să stau de vorbă cu ea. Sărut mâna, Silvica, bine ai venit.

Silvia Ene: Bine vam găsit.
R: Ai un port tineresc care vrea să impresioneze. Ară�i ca o doamnă bine.
S.E.: Desigur. Trebuie să arăt tânără, pentru că sunt prezentă pe scenă.
R: Când ai constatat tu că po�i să cân�i muzică populară și să te afirmi în muzica populară?

Se obișnuiește să se spună: „Am făcut cu bunica, am făcut cu mama, etc.” Dumneata cu cine ai
învă�at să cân�i?

S.E.: După ce am ob�inut anumite rezultate. Am avut și în clasele primare învă�ători
care au văzut că am voce, sau �inut de mine, dar mult mai important este faptul că eu am fost
trimisă la foarte multe festivaluri, chiar din jude�ul nostru, Vaslui. Am ob�inut multe premii
mari.

R: Nicolae Balan, a avut vreun rol în promovarea ta?
S.E.: Da. Mia fost dirijor. Chiar atunci când eram amatoare, lăsa soliștii lui din

orchestră deoparte și mă prefera pe mine. Eu cântam cu fanfara și el făcea spectacole cu fan
fara. Eu împreună cu fanfara încheiam toate spectacolele. Pentru că la noi fanfara place și
adună oameni. La toate petrecerile sau dansurile care se făceau înainte cânta fanfara. Vara în
special. Fanfara cânta în aproape toate comunele din jude�ul Vaslui. La nun�i, la baluri, la
jocuri, etc.

R: Melodia care tea consacrat este vestita sârbă a lui Măgu�ă. Așai? Cum ai 
descoperito?

S.E.: Bunicul meu se numea Măgu�ă. El avea fanfara lui. După ce a îmbătrânit, a 
preluato tatăl meu. Ei aveau sârba asta pe care o cântau peste tot și avea succes. Și am 
preluato și eu de la ei.

R: Rivaliza cu sârba de la Cozmești, Iași. Fanfara lui Manole, era căutată. Și totuși nu mai
este mai nimic acolo, la Valea Mare.

S.E.: Fanfara lui Manole, era foarte căutată. Erau cam 12 în forma�ie. La Valea Mare,
cei care au rămas, sunt bătrâni, au plecat majoritatea celor tineri. Erau bătrânii care erau
mari muzican�i. Am să scot acum un nou CD și am să scot Hora de la Valea Mare, care se
cânta instrumental.

R: Pentru un cântăre�, un CD este ca o carte pentru un scriitor. Câte CDuri ai scos până
acum, Silvia?

S.E.: 6 CDuri, dar nu mă grăbesc să scot prea multe pentru că vreau ca lumea să se
obișnuiască cu melodiile. De câte ori merg la petreceri, spectacole, lumea cântă cu mine melodi
ile. Spectatorii mimează cu mine melodiile.

R: Există locuri unde nu sunt apreciate cântecele tale?
S.E.: Nu cred. Prind peste tot. Acum, de curând, am fost la ziua unei colege de la tele

viziune și mia cerut în mod expres săi cânt „sârba aia cu trompetele”.
R: Tu știi să cân�i la vreun instrument? Consideri că reușești să ai o voce deosebită pentru

că ai talent, har, sau datorită muncii?
S.E.: Nu, la instrument nu știu să cânt. În ceea ce privește vocea mea, mul�umesc lui

Dumnezeu că mia dat harul acesta și talent. Dar dacă nu muncești, talentul nui suficient.
R: Cum te clasezi tu în ierarhia muzicii de azi?
S.E.: Genera�ia de aur este genera�ia pe care o știm: Irina Loghin, Maria Ciobanu, etc.

Margareta Clipa, mie foarte bună prietenă și chiar vorbeam cu ea: „Măi, Silvia, noi suntem
genera�ia noastră.” Și chiar aveam de gând să facem un duet împreună.

R: Și totuși există concuren�ă între voi. Mai sunt cântăre�e și în Vaslui… Matilda Cojocări�a,
de exemplu? Eu cred că e dea noastră, este din Negrești. Dar dintre băie�ii din Vaslui, pe cine ai re

marca? Mai sunt și cei tineri.
S.E.: Da, concuren�ă există, desigur. Dar consider că Matilda Cojocări�a, face parte

mai mult din genera�ia de aur. Nu știu dintre vocile masculine pe care să o aleg. Dintre cei
tineri, Raluca Radu mi se pare deosebită. 

R: Desigur, multă muncă. Este vreun sat aici în zonă unde nu ai cântat? Dar dacă cineva ar
dori să te asculte, cam câte melodii ai putea să interpretezi?

S.E.: Am cântat prin mai toate satele din Vaslui. Am multe melodii, peste 100, 150.
Vorbesc de melodiile mele.

R: Ai avut satisfac�ii după munca ta? Nu mă refer la pre�uirea ta artistică. Din punct de
vedere material, ești mul�umită?

S.E.: Nu sunt lacomă, partea materială nu este pe primul plan. Nu am un pre� 
exagerat, mă uit și la om când cer bani, am mai fost și la spectacole caritabile.

R: Cum se cheamă ansamblul tău? Ai copiii acolo?
S.E.: Ansamblul meu se cheamă Hora Ivăneștenilor. Este înfiin�at acum 3 ani. Am

copii care au voci foarte bune. Au terminat clasa a VIIIa și au venit aici la Vaslui, sunt acum
la ansamblul lui Călin.

R: Se poate trăi din muzica populară?
S.E.: Nu. Trebuie să ai o meserie. Până am ajuns să fiu angajată, am avut una. Se

poate întâmpla orice, este posibil să�i cadă vocea, ai terminato cu muzica.
R: Se poate întâmpla așa ceva? Să�i cadă vocea? Cunoști cazuri? În Vaslui? Probabil este

o solu�ie în aceste cazuri. Să nu cân�i când este frig?
S.E.: Da, Maricica Pană, la orchestra „Trandafir de la Moldova”. Avea o voce extra

ordinar de frumoasă. Era so�ia lui Emilian Pană. Avea probleme cu vocea în ultimul timp. Eu
îmi cunosc coardele vocale foarte bine. Nam nici o problemă. La revelion am cântat afară, pe
ger.

R: Câ�i bani ai făcut la Huși, la revelion?
S.E.: Nam luat nici un ban. Pentru plăcerea domnului primar am cântat, cu orches

tra „Trandafir de la Moldova” de acolo. Numi ajunge să trăiesc jumătate de lună cu cât am
câștigat acolo.

R: Înseamnă că se câștigă pu�in în compara�ie cu al�ii. Ce se va întâmpla cu soliștii de
muzică populară?

S.E.: Înainte erau mult mai pu�ini cântăre�i ca până acum. Dar eu cred că evolu�ia
muzicii populare în continuare nu este prea bună or să rămână cei ce sunt autentici. Cei care
fac o melodie două și se cred vedete nu au nici o șansă. Azi sunt, mâine nu mai sunt.

R: Silvia, ai avut și încă mai ai multe succese. Cum î�i vezi evolu�ia viitoare?
S.E.: Îi mul�umesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mia dat până acum și miaș dori

să am aceleași succese în continuare. Am stabilitate economică, nu sunt nici bogată, nici săracă.
Sunt ca orice om: am casa mea la Bârlad, am mașină – strictul necesar.

R: Fata ta locuiește cu tine?
S.E.: După ce a murit so�ul meu, am vândut apartamentele și am cumpărat o casă

unde mam retras împreună cu copiii. Am nepo�i. Unul dintre ei, nepo�elul meu Răzvan șia
dat doctoratul anul acesta în muzică. În clasic, jazz, la clasa de compozi�ie.

R: Are și voce? Ar duceo mai bine practicând acest domeniu al muzicii decât muzica
populară?

S.E.: Are și voce, dar nu urmează acest domeniu. Să ști�i că în acest domeniu trebuie
foarte multă muncă. Nepo�elul meu, despre care tocmai vă spuneam, venea de la Iași, mânca
și imediat după aceea se așeza la pian. Nici nu stătea de vorbă cu noi. 

R: Ce se va întâmpla cu muzica populară în viitor. Cum percepi această evolu�ie? Și nu
numai în România, dar și în străinătate, pentru că știu că ai fost pe acolo. Și din punct de vedere fi
nanciar, nu câștigi mai mult acolo?

S.E.: Eu cred că muzica populară este valoroasă în cultura muzicală a poporului, în
compara�ie cu alte genuri muzicale. În străinătate este apreciată întradevăr, muzica noastră,
dar trebuie să locuiești acolo, să ai permanent spectacole acolo, să te faci cunoscut. Altfel nu
ai cum să reușești financiar cu câte un concert dat din când în când, la diferite festivale. Vi
itorul muzicii populare depinde de munca artiștilor care vor intra în acest domeniu al muzicii.
Cei care vor păstra muzica populară autentică, vor rămâne pe scenă și odată cu ei va fi
răspândită și muzica populară. Tot ce este făcătură va disprea.

R: Nu mă pot ab�ine. Dar trebuie să spun că toată această autenticitate este de o bucată de
vreme, vorbă în vânt. Până și interpretele care apar pe diverse scene și care pretind că ele fac un
anume lucru, pentru că așa lea învă�at bunica, nu rezistă la o analiză mai atentă. Dacă te ui�i mai bine
în trecutul lor, descoperi că bunica este moartă de nu știu când, înainte de a se naște ele. Cum oare
sa întâmplat de sa transmis tradi�ia? Deci partea de autenticitate este afirmată, dar nu și dobândită.
Pentru că trebuie să alergi, să descoperi bătrâni interpre�i, rapsozi. Asta înseamnă muncă. Și dacă
bătrânii au dispărut ce mai rămâne din tradi�ie? Va dispărea?

S.E.: Nu cred. Pentru că am observat că dirijorii au început să compună melodii po
pulare. Dar nu știu cât va supravie�ui acest sistem. Numi dau seama.

R: Dacă ar fi să mul�umești cuiva pentru cariera ta muzicală, cui ar trebui să mul�umești?
S.E.: În primul rând părin�ilor, pentru că au fost oameni cu mine și mau în�eles, au

văzut cămi place și mau lăsat să fac cemi place. Apoi, nu știu…
R: Celui care tea lansat.
S.E.: Eu am muncit foarte mult singură. Nu știu dacă ma lansat cineva, eu am luptat

ca să reușesc. Dar trebuie să mul�umesc profesorilor Nicolae Bencicov, domnului Nicolae
Balan, doamnei Condrea Elena, președintă a culturii. Ea ma adus la orchestra „Trandafir de
la Moldova”, când a plecat Mioara. A văzut rezultatele mele de la concursurile din �ară și ea
mia zis: „Tu nu trebuie să stai aici. Tu trebuie să mergi acolo, la orchestră, pentru că acolo
nu mai avem soliști”. Mul�umesc televiziunilor: Televiziunea Iași, domnului Vasile Pohoa�ă 
redactor. Am apărut și la TVV Vaslui, de asemenea.

R: Ne întâlnim peste 20 de ani să vorbim despre aceste lucruri? Î�i mul�umesc și î�i doresc
multă sănătate. Să ne revedem cu bine și vă invit la spectacole populare cu Silvia Ene.

Dumitru  V. MARIN



77
CM
YK

Meridianul, joi, 24 ianuarie 2019

www.tvv.ro actualitate

SĂNĂTATEA DIN MÂNA UNUI OM

Reporter: Sărut mâna, stimată doamnă dr. Pintilei. La sfârșitul ultimei zile din săptămână,
cred că sunte�i obosită și nu vă arde deloc de interviuri. Totuși vă voi răpi câteva clipe. Doamnă Ella
Pintilei, ne da�i niște informa�ii despre via�a dumneavoastră?

Ella Pintilei: Mam născut la Târgu Mureș pe 1 octombrie 1951. Toate școlile leam
făcut acasă la mine, specialitatea am făcuto în București. Mam căsătorit cu un moldovean,
am trăit în Moldova. Am trăit la Iași. La Vaslui mam mutat din 2002 atunci când au apărut
Casele de asigurări. Vasluiul neavând diabetolog, am fost dirijată de Ministerul Sănătă�ii să
facem centru de  diabet la Vaslui, pentru că nu se mai achitau de către Casa de asigurări re�ete
eliberate în alte jude�e. Fiecare jude� avea propria Casă de asigurări. Atunci sa înfiin�at cen
trul de diabet, până atunci tratamentul pacien�ilor diabetici fiind făcut de colegii mei de la In
terne, de doctorul Găbureac și al�ii. În acea perioadă sau definit cumva, sau împăr�it mai
multe specialită�i rupte de  medicină internă, nefrologie, diabet, oncologie, etc. A fost impus un
centru de diabet, având în vedere că numărul pacien�ilor a crescut foarte mult.

R: Este greu să fii diabetolog în Vaslui, în Iași, în România?
E.P.: Ca oriunde este destul de greu. Noi de fapt suntem norma�i și nenorma�i. Având

în vedere că nouă ni se stabilesc – vorbesc de emulatoare de specialitate – un număr de pacien�i
pe zi. Nu po�i respecta întotdeauna acest număr, pentru că restul pacien�ilor rămân la ușă.
Fiecare pacient este alt caz, fiecare pacient este alt om. Noi privim omul în ansamblu deci ne
interesează toate bolile lui, în foarte scurt timp și cu foarte multă responsabilitate. Evident că
este greu săi asiguri un tratament prin care nu intră în comă și vine la trei zile la spital. Avem
o mare responsabilitate.

R: Presupun că acum 17 ani când a�i venit aici erau câteva sute de diabetici. Acum, câ�i ave�i
doamnă, cu aproxima�ie.

E.P.: Vă spun exact numărul, 21.312, noi figurăm în Policlinica Vaslui ca Centrul Di
abetic Vaslui și to�i pacien�ii sunt pe fișier electronic. 

R: Doamna doctor, din to�i aceștia, câ�i ave�i întro lună, câ�i vin aici?
E.P.: În medie între 3050/zi. În 21 de zile lucrătoare cam 500600 de oameni.
R: Le da�i tratament lunar la to�i?
E.P.: Tratamentul se dă și pentru trei luni. Numai în cazuri excep�ionale, dacă ceva

nu este în regulă cu asigurarea lui, sau există niște riscuri, dacă pregătim pacientul pentru
interven�ie undeva, un tratament la oncologie, dăm tratament pe o lună.

R: Sunte�i datoare să vă interesa�i și de bolile celelalte?
E.P.: Sigur că da. Pentru că datorită medicinii moderne, nu se mai interzic nici măcar

medicamentele care la pacien�ii diabetici au ca efect negativ creșterea glicemică. Sigur că noi
trebuie săl repliem, pentru că și boala respectivă trebuie tratată. 

R: Presupun că ave�i mai mult hipertensivi. Reuși�i săi proteja�i la hipertensiune și la dia
bet deopotrivă? Știu că la diabet tratamentul este gratuit, dar la celelalte nu este.

E.P.: 80% din pacien�ii diabetici au hipertensiune arterială. Noi nu tratăm hiperten
siunea. Noi verificăm dacă pacientul ia tratament, dacă nu ia tratament atunci trebuie să
meargă la colegii noștri interniști, la cardiologie sau la medicul de familie de care apar�ine.
Dar ca diabetolog intră în obliga�ia noastră verificarea pacientului: dacă acesta continuă corect
tratamentul, să fie sfătuit să facă aceste controale la medicină internă și la medicul de familie.
Diabetul este o boală popula�ională, tratamentul este dat pe o via�ă, deci un diabetic nu se
poate vindeca dar se poate trata. Dacă medicamentele nu ar fi compensate, nu to�i pacien�ii ar
rezista să le cumpere pentru că medicamentele sunt pu�in mai scumpe decât cele pentru
hipertensiune, de exemplu. Nu știu dacă unele persoane ar rezista chiar și la o compensare de
1020% și atunci diabetul netratat, ducând la complica�ii cronice grave: insuficien�ă renală
cu dializă, amputa�ia membrului inferior, infarct miocardic, accident vascular cerebral,
ducând la cecitate, la aceste grave afec�iuni, Ministerul sa gândit că este mult mai eficient să
prevenim complica�iile decât să plătim după aceea. Tratamentul complica�iilor ar fi de 80 de
ori mai mare decât tratamentul de bază.

R: Nu știu de ce ma prins mila pentru stat. Sunt mari cheltuielile statului pentru diabet?
Pentru un pacient a�i făcut vreodată un calcul? În medie.

E.P.: Mie, să ști�i că nu mie milă de stat, dar cheltuielile sunt foarte mari. Deși sunt

apolitică, nu simpatizez cu nici un partid politic, trebuie să felicit statul român în acest sens.
Pentru că tot ce înseamnă medicamente pentru diabetici se găsește în farmacii. Suntem dota�i
cu o bogată paletă terapeutică pe care niciodată înainte  nu am mai avuto. În ceea ce privește
pre�ul pe o tabletă, pe o monoterapie se cheltuie cam 1015 milioane lei vechi, pe lună. Se știe
acest pre�, cheltuielile sunt foarte mari, dar, repet, dacă nu ar fi gratuite, cu siguran�ă că nu
sar trata to�i și complica�iile ar fi mult mai scumpe. Trebuie să tratăm diabeticii activi în așa
fel încât ei să fie utili și pentru societate și pentru el și pentru familia lui.

R: Ave�i și diabetici de vârstă școlară?
E.P.: Da, avem. Aproximativ 800 de copii sunt pe jude�.
R: Nu mam așteptat. Foarte mul�i. 
E.P.: Este o răspundere mare. Trebuie săi administrăm dozele în așa fel încât să se

dezvolte, să crească. Mental copilul diabetic nu este afectat. Practic el va putea face orice
meserie dacă ferim creierul de hipoglicemie. Este răspundere mare în administrarea dozelor
pentru al feri de complica�ii hipoglicemice. La adul�i este la fel de mare. Pentru că dacă
scăpăm hipoglicemia, pe hipoglicemie se pot construi infarcte miocardice și accidente vascu
lare la fel de periculoase. Responsabilitatea este mare la fiecare categorie de vârstă.

R: Așa cum prezenta�i situa�ia am imaginea unui roi de 20 000 de oameni care se mișcă în
jurul dumneavoastră.

E.P.: Acum nu sunt singură, mai există 9 diabetologi în jude�ul Vaslui. Acum 10 ani
eram singură, alergam în tot jude�ul.

R: Se va dezvolta mai mult diabetul, vor fi mai mul�i diabetici în viitor?

E.P.: Cu siguran�ă. Pentru că fiecare diabetic lasă un moștenitor în urma lui care va
face diabet. Iar modul de via�ă al popula�iei nu este cel pe care lam dori noi. Inactivitatea,
șomajul, lipsa de bani duc la o mâncare proastă. Se mănâncă în special făinoasele, deci ni
cidecum proteinele, ceea ce duce la obezitate, obezitatea duce la apari�ia insulinorezisten�ei și
implicit a diabetului zaharat. În altă ordine de idei sunt inclusiv bolile virale care sunt multe.
Numărul diabeticilor va crește din păcate în continuare. Nu putem vorbi deocamdată de vin
decare. 

R: La finalul reportajului vă întreb: după 17 ani de când a�i călcat aici în jude�, nu vă sim�i�i
obosită?

E.P.: Nu obosită, niciodată? Ba da, sigur că da. În primul rând îmi place meseria pe
care o fac: cea de doctor. Al doilea, îmi place specialitatea mea. Și ceea ce contează cel mai
mult, îmi plac oamenii. Îmi place să stau de vorbă cu ei, săi știu în siguran�ă în cele din urmă.
Dacă î�i place omul nu este așa de inadmisil.

R: Deci este vorba de chemare, nu de destin. Ce altceva mai visa�i să face�i ca om? Pentru
că văd că va�i legat destinul de jude�ul Vaslui

E.P.: Desigur că este vorba de chemare. În rest îmi doresc să fim sănătoși, să rămân
alături de familia mea, de mama mea și să mai muncim cât putem. Numi imaginez via�a fără
muncă. 

R: Și atunci să parafrazez un medic din Vaslui: „să dăm muncii o via�ă și vie�ii sensul
muncii”. Doamnă doctor, vă mul�umesc că a�i fost amabilă și – La mul�i ani, pentru că suntem la în
ceput de an.

E.P.: Mul�umesc și eu, la fel.
Dumitru V. MARIN

INTERVIU CU DR. ELLA PINTILEI  
(DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE)
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RUGĂ PENTRU GUVERNANŢI
Ascultă Doamne ruga noastră 
A celor mulţi şia mea săracu’
Şii ian Grădina Ta măiastră...
Căci văd că nu vrea săi ia dracu!

... ŞI PENTRU MULŢI
EPIGRAMIŞTI
Va fi GrădinaŢi plină de antren,
Primindui şi pe cei ce stând în cramă,
În viaţă nau greşit nici un catren...
Să semene cumva a epigramă! 

GÂND DE EUROPARLAMENTAR 
Simţi, înaltul demnitar,
Că mânan cap îi puse Domnul:
Ca europarlamentar,
Îi vor plăti mai bine somnul.

Gheorghe BĂLĂCEANU

UNUIA
Cine poate săn�eleagă,
Întrun cap cât gămălia,
Cum dea încăput, întreagă,
Coșcogeamite prostia!

PARADOX FEMININ
Eo rânduială de culisă
Caracteristică femeii:
Nu vezi prin ușa larg deschisă
Ce po�i vedea prin…borta cheii

Jean BUHMAN

VINUL DE PIETROASELE 
Vorbind de Pietroasele, sunt în măsură 
Safirm, peremptoriu, cu creier lucid, 
Că munca şi mintea în timp prefăcură 
Tot aurul gotic în aur lichid.

Constantin IURAŞCUTATAIA

DUPĂ ALEGERI 
A doua zi după scrutin
Unii aleşi ar vrea să vadă
Ce tip de oase le revin:
De pe la cap? Sau de la coadă?
Ştefan BOBOCPUNGEŞTEANU

FIINŢĂ DESCURCĂREAŢĂ 
Disperată că nu poate
Să răzbată prin nevoi,
Frumuşica dă din coate
Şi din părţile mai moi.

Ion BOLOCAN

NEDREPTATE 
De mai uiţi, ca fiecare,
Ce se spune, nui cinstit:
Tânărul un lapsus are
Cel bătrân e ramolit.

Georgeta Paula DIMITRIU

AXIOMĂ
Mişcarea e izvor de sănătate,
Spun medicii, (şi au dreptate).
Căci din spital, şi faptui nendoios...
Doar cel ce „mişcă” iese sănătos.

Ioan HODAȘ

PĂSTOREL DEGUSTĂTOR
OFICIAL
Ştim, Păstorel şi în festinuri
Sa remarcat, nimic de zis,
Ca excelent expert în vinuri,
De astaa fost la fel şin scris.

Constantin IURAŞCUTATAIA

SONET  PĂTIMAŞ
Sunt trubadur din vremi medievale
Mânat la drum deo patimă eternă;
Mămbăt şi cânt în orişice tavernă
Pe care soarta mio iveşten cale!

Nam pat cu aşternut, sub cap nam pernă,
De crai mă ştiu codoşiin mahalale,
Beau şi măntind cu hoţii la taclale
Turnând pe gât poşirci cantro cisternă!

Iar dacăun critic de literatură
Nedrept mămpunge, clocotesc de ură
Căs arţăgos precum Villon, poetul,

Şi dacă simt că  so iţi atacul,
Din teacăncerc să smulg rapid tesacul;
Apuc mânerul, trag, si scot... sonetul!

Vasile VAJOGA 

RONDELUL
FRATERNITĂŢII 

De când bravi sau instalat
Copie acel apus:                                         
Şefi pe cineau vrut au pus
Nimeni nu ia deranjat.

Bani să aibă şiau impus,
Nu le fie cu bănat!
De când bravi sau instalat
Copie acel apus…

Mânan grabă ei şiau dat
Toţi aleșii, cum am spus,
Știe Dumnezeu de sus,
Ceau promis au şi uitat
De când bravi sau instalat.

Vasile LARCO 

RONDELUL
ÎNCREDERII

Eu nam să ţin morţiş să fabulez,
Chiar dacă am făcut o pasiune
Prin genuri foarte largi de acţiune
În care trebuie să epatez.

A noastră lume este o minune,
Uimit de multe ori, o şi visez,
Eu nam să ţin morţiş să fabulez,
Chiar dacă am făcut o pasiune.

Dezastre multe azi pot să citez,
Dar să nu cadă, vai, întro genune,
Căci e sfârşitul ei, precum se spune,
Pe Domnul, însă, permanent mizez

Eu nam să ţin morţiş să fabulez.     
Sorin COTLARCIUC

BANII NU  ADUC  FERICIREA
Mulţi îţi răspund la salut de parca îţi fac un bine personal.
Ignoranta ii asigura siguranţă.
Nici un profesor de logica încă nu a ajuns prim ministru.
Falsul în modestie nu se pedepseşte.
Şi răspunsurile pot fi indiscrete.
Invidia fără ambiţie nu face nici doua parale.
Aceleaşi sunt motivele pentru care ai mulţi prieteni şi mulţi duşmani.
Cei care lipsesc sunt contrazişi mai uşor.
E mai deştept decât merită.
Cine te preţuieşte ştie cu cât să te vândă.
Numai tâmpenia poate birui prostia.
Nu fii prea amabil. Vei fi în mod sigur suspectat.

Dorel SCHOR

HORA
UNIRII

Hai sa dam mâna cu mâna
Cei cu inima româna,
Sanvârtim hora fratiei
Pe pamântul României!

Iarba rea din holde piara!
Piara dusmanian tara!
Între noi sa nu mai fie
Decât flori si omenie!

Mai muntene, mai vecine,
Vina sa te prinzi cu mine
Si la viata cu unire,
Si la moarte cunfratire!

Undei unul, nui putere
La nevoi si la durere.
Undes doi, puterea creste
Si dusmanul nu sporeste!

Amândoi suntem deo mama,
Deo faptura si deo seama,
Ca doi brazi întro tulpina,
Ca doi ochi întro lumina.

Amândoi avem un nume,
Amândoi o soartan lume.
Eu tis frate, tu miesti frate,
În noi doi un suflet bate!

Vin' la Milcov cu grabire
Sa1 secam dintro sorbire,
Ca sa treaca drumul mare
Pestea noastre vechi hotare,

Si sa vada sfântul soare
Întro zi de sarbatoare
Hora noastra cea frateasca
Pe câmpia româneasca!

Vasile ALECSANDRI

Racul, observând odată,
Că şi crabui crustaceu,
Ia venit ideeandată
Săl invite la dineu,
Pentru al face sănţeleagă,
Evident la un pahar,
Că pe amândoi îi leagă
Un destin comun şi clar.
Mai pe scurt, gândise racul,
"Ca doi brazi întro tulpină"
Pot sănfrunte lesne veacul
Prin unirea lor deplină.
Dar mai mult, râul şi marea,
Unde ei trăiesc, normal,
Prin unireor umple zarea
Cu un stat fenomenal.
Crabul, ascultând fireşte
Planul simplu şi măreţ,
Ciocnind un pahar frăţeşte
Ia spus racului isteţ:

Bine, facem noi unire,
Cam fi rude amândoi,
Doar că mergem în neştire
Eunainte, tunapoi!

Pavel LICĂ

FABULA
UNIRII
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LA CASTANUL UNIRII, ÎN PLINĂ IARNĂ
Premergătoare Sărbătorii Naţionale a Unirii Principatelor de la 24 ianuarie 2019, dată pe

răbojul vremii care marchează 160 de ani de la înfăptuirea acestui act istoric de importanţă crucială
pentru tot Neamul Românesc, tradiţionala manifestare organizată de către membrii cenaclului
„Castanul Unirii” duminică, 20 ianuarie, şia dovedit şi de această dată, în ciuda unui răcoros timp
iernatic, valenţele sale înalte şi profund simţitoare ale unei adevărate mândrii patriotice lesne de
descifrat pe chipurile numeroşilor participanţi, de la cei mai mici la cei mai mari. 

Manifestarea unionistă sa desfăşurat în două etape; prima fiind cea de la Muzeul
Municipal Iaşi, o mai recentă şi salutară apariţie muzeală în peisajul Cetăţii ieşene, străveche vatră

a Istoriei, Ştiinţei, Culturii şi Spiritualităţii româneşti. Aici participanţii au beneficiat de salutul
inimos şi înflăcărat al doamnei Aurica Ichim, „strămutată” după mulţi ani de glorie petrecuţi la
cârma „Muzeului Unirii”, care a primit de curând  „provocarea” preluării „frâielor” acestei noi
unităţi muzeale, cu mare deschidere spre istoria şi civilizaţia dulcelui Târg al Ieşilor. Cunoscătoare
a strădaniilor membrilor cenaclului „Castanul Unirii de la Vişan” pentru aducerea în domeniul
public al măreţului Castan – dublu Monument –, distinsa doamnă Ichim şia exprimat sprijinul şi
speranţa reuşitei acestui însemnat şi continuat  demers cenaclist.

Rând pe rând, formaţii artistice ale elevilor, mai mici sau mai mari, de la Colegiul Naţional
Garabet Ibrăileanu” şi de la şcolile gimnaziale ieşene „Ion Simionescu” şi „Gh. Bibescu”, sau
perindat pe „scena” unei săli muzeale poavazată special pentru Sărbătoarea Unirii, prezentând
numerosului public deosebite „producţii artistice” de recitări şi dansuri populare de mai mare
dragul.

Cea de a 2a etapă a manifestării sa desfăşurat, firesc şi tradiţional, sub măreţia
desfrunzită a coroanei Castanului Unirii de la Vişan. Privindul şi în acest anotimp hibernal,
Castanul Unirii de la Vişan, singurul martor în viaţă al momentului plămădirii Unirii Principatelor,
la 25 mai 1856, la „sfatul de taină” al unioniştilor ieşeni, prezidat de către Mihail Kogălniceanu,
pare că nu se lasă prea mult rugat, la cei 275 de ani atestaţi, săşi depună „depoziţia” sa istorică. Şi
o face de fiecare dată cu o aceeaşi deschidere către cei care îi ascultă cu emoţie povestea acelor ani
clocotitori şi împlinitori ai visului Unirii Principatelor. Îi place îndeosebi să recite, cum numai el

ştie mai bine, „Jurământul” unionist, compus de Vasile Alecsandri, la acea dată, „sub acest măreţ
castan”.

Sub acest măreţ castan Să fie numai români,
Noi jurăm toţi în frăţie Întrun gând, întro simţire
Ca de azi să nu mai fie Şi să ne dăm mâni cu mâni,
Nici valah, nici moldovan! Pentrua ţării fericire!

Deschiderea noii manifestări de la Castan avea să fie marcată prin momentul evlavios şi
înălţător în spirit al Panahidei unioniştilor. Slujba de pomenire a Eroilor Neamului săvârşită cu har
de către cei doi preoţi ai Bisericii din Vişan avea să înfioreze cu adevărat sufletele celor peste o sută
de participanţi la rostirea numelor Eroilor – unionişti: Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu,
Vasile Alecsandri, Costachi Negri, Dimitrie Ralet, Constantin Hurmuzachi, Pr.arhim. Neofit
Scriban, Petre Mavrogheni, Anastasie Panu, Costachi Rolla, Dimitrie Cozadini, Manolache
Costache Epureanu, Dimitrie Cracti, Constantin Rosetti, Dimitrie A. Sturdza, Nicolae Şuţu, Ioan
Emilian Florescu, Nicolae Creţulescu. 

Pe lista celor pomeniţi a mai fost adăugat, în semn de adâncă recunoştinţă, profesorul
Mandache Leocov – redescoperitorul, în 2002, a Castanului Unirii de la Vişan şi preşedintele de
onoare al cenaclului “Castanul Unirii”, plecat la cele veşnice, mult regretat în octombrie trecut.
Nicicând na răsunat poate mai răscolitor cântarea duhovnicească “Veşnica lor pomenire”, reluată
şi de o mare parte a celor prezenţi. Însuşi Castanul părea că îngână tânguitor psalmii cântării,
plecânduşi deznădăjduit şi mai mult crengile sale dezgolite.

A urmat momentul artistic al micilor elevi ai şcolii vişănene, cam vreo 30 la număr, care
avea să încânte cum nu se poate mai bine întreaga asistenţă. Conţinând în program “Imnul
României” şi “Hora Unirii”, numeroase cântece populare şi patriotice, între care “Treceţi batalioane
române Carpaţii” şi “Basarabia română”,  sceneta versificată “Moş Ion Roată şi Unirea” şi încă
multe recitări adecvate, reprezentaţia micilor “artişti” de la Vişan a primit ropote de aplauze şi
ovaţii la “scena deschisă” pe zăpada curăţată din jurul Castanului. Un sincer “Bravo!” pentru
prestaţia remarcabilă a celor două învăţătoare inimoase care au pregătit acest frumos spectacol,
dovedind că în educaţia şcolară de aici, de la Şcoala primară din Vişan, istoria Unirii este la la ea
acasă dea adevăratelea.

La micul obielisc unionist, inaugurat la 25 mai 2008, prin grija cenacliştilor, Primăria
Bârnova a depus o frumoasă coroană tricoloră drept înalt omagiu adus unioniştilor ieşeni care şi
au închinat pe altarul Unirii cugetul, simţirea şi fapta lor împlinită, odată cu aşezarea noului stat
România pe harta Europei. De altfel, tot aceasta, prin reprezentanţii ei la această prestigioasă
manifestare, inclusiv poliţiştii locali, alăturânduse şi altor “sponsori” sufletişti,  a contribuit deci
siv la asigurarea celor trebuincioase desfăşurării în condiţii optime a Sărbătorii Unirii de la Castan,
ceea ce denotă, însfârşit, după 15 ani (!), o binevenită “schimbare de mentalitate” în ceea ce
priveşte aducerea în domeniul public al dublului Monument şi introducerea neîntârziată a acestuia
în circuitul turistic. Să fie de bun augur!

La sfârşitul acestei noi şi emoţionante “lecţii de istorie” desfăşurate în condiţii de iarnă la
Castanul Unirii de la Vişan, “artiştii” – elevi au fost recompensaţi cu un pahar cu ceai cald, un
colăcel, o porţie de sărmăluţe delicioase şi o felie de cozonac. Dar şi numeroşii adulţi participanţi
au fost şi ei “regalaţi” cu colăcei, sărmăluţe şi un pahar de vin fiert, toate numai bune pentru
“încălzirea” atmosferei hibernale. 

La plecare, în privirile tuturor strălucea lumina satisfacţiei, iar în sufletul fiecăruia vibra
“la unison” coarda sensibilă a mândriei patriotice româneşti. Mărturie pentru toate acestea stau
“instantaneele” foto luate cu acest prilej.

Mihai CABA

Muzeul Municipal Iaşi – aspecte din programul artistic al elevilor

Primii sosiţi la Castanul Unirii

Hora Unirii la Castan
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UZINELE DE MIERE (2)
Albina
Alcătuirea anatomică

exterioară a albinei. Albina este o
insectă alcătuită din cap, torace şi ab
domen. Este de culoare brună cu pete
şi variante cuprinzând cenuşiul, por
tocaliului, galbenul şi negrului

Capul albinei
La cap deosebim doi ochi

compuşi forma�i din 3.0005.000
omatidii la albina lucrătoare, 3.000
4.000 la matcă şi 7.0008.000 la trân
tori. Ochii au o deschidere la 1800,
apoi, două antene cu rol de echilibrul,
sunt acoperite cu perişori şi găzduiesc
organele pentru pipăit, gust, miros,
temperatură şi determinarea
concentraţiei acidului carbonic din
aerul atmosferic. Mai întâlnim piesele
bucale care sunt deosebit de com
plexe, au ca parte principală trompa
lungă de 5 până la 7 mm cu care ab
soarbe nectarul, sucurile dulci şi apa.
Sistemul bucal mai este prevăzut cu
glande cu secreţie internă ce le ajută
să prepare mierea, lăptişorul de matcă,
păstura şi propolisul. Toracele susţine
cele două perechi de aripi şi cele trei
perechi de picioare, iar în interior
adăposteşte o puternică masă
musculară care asigură zborul.
Aripele sunt membranoase cu nervuri
rigide tubulare. Cele trei perechi de
picioare sunt adoptate la modul de
viaţă social. Prima pereche de pi
cioare este prevăzută cu perii pentru
curăţat antenele, perechea a doua, de
picioare au la partea inferioară a tibiei
câte un spin folosit la descărcarea
polenului din secule�ele cu care sunt
dotate ultima pereche de picioare. Cea
de a treia pereche de picioare, este
ceva mai complexă. Acestea sunt
prevăzute cu piepteni şi perii pentru
cules polen şi coşuleţe pentru trans
portul polenului.  Abdomenul este
alcătuit din mai multe inele, unele
sunt prevăzute cu glande ceriere iar
ultimul inel găzduieşte acul şi anusul.
Corpul albinei mai este dotat cu sis
temele: digestiv, respirator, muscular
circulator, endocrin, nervos şi aparatul
vulnerant (acul și pungu�a cu venin).

Trântorul sau masculul
La trântor vom întâlni

aparatul genital masculin.. Masculii
împerechează matca. Sunt prezenţi in
stup,  din primăvară până în toamnă.
Numărul lor este mic.Aripile au o
lungime de 1,51,6 cm,  Ca mărime
depăşesc corpul unei albine, capul
globulos şi o greutate până la 0,2 g.
Prin septembrie sunt eliminaţi din
cuib de către albine şi mor în decor de
frig şi de inaniţie  

Matca sau regina
Matca are dezvoltat aparatul

genital feminin care îi permite să
depună ponta (Ouă). Mătcile
selecţionate, în timpul unui bun cules,
pot depune în 24 de ore, o cantitate de
ouă, mai mare de cât masa corpului

lor. O matcă are corpul mai lung de
cât al albinelor ajungând la 22,5 cm.,
capul mic , abdomenul bine dezvoltat,
aripile sunt mai mici şi o greutate ce
ajunge până la 0,250,26 g. Hrana al
binei adulte constă din alimente ener
getice carei pot furniza: apa, sărurile
minerale, zaharuri, proteine, amino
acizi, grăsimi, vitamine, celuloză şi
amidon. O familie normală consumă
anual 80100 Kg.  miere şi 4050 Kg.
polen.

ACTIVITĂŢI SPECIFICE
În stupină
Controlul auditiv al stupului

se face cu ajutorul unui furtun. Unul
din capete îl apropiem de pavilionul
urechii, iar celălalt îl apropiem de
urdiniş. Se loveşte uşor cu degetul în
lada stupului aşa cum batem destul de
discret la o uşă. După felul zumzetu
lui familiei în urma loviturilor, cu
degetul, apicultorul poate aprecia
dacă familia are matcă sau nu, Dacă
familia are hrană sau nu, dacă familia
este sănătoasă sau are probleme.

În atelierul stupinei
Se finalizează pregătirea se

tului de faguri de cuib şi de recoltă,
destinaţi sezonului apicol activ. Ştiut,
fiind faptul, că înlocuirea periodică a
echipamentului de fagurilor este o
măsură obligatorie în fluxul tehno
logic de creştere şi exploatare a al
binelor.

La masa de lucru
Se definitivează bilanţul de

venituri şi cheltuieli pe anul trecut,
ocazie cu care se constată plusurile şi
minusurile.

La reuniuni apicole
În partea a IIa a lunii Febru

arie, în centrele apicole puternice se
organizează cursuri pe durata a două
săptămâni, pentru începători şi pentru
avansaţi. La aceste cursuri se prezintă
referate şi se prezintă tehnici de lucru
din experienţa apicultorilor mai în
vârstă. Şi cu rezultate deosebite în
ceia ce priveşte, extinderea stupinei şi
realizarea producţiei apicole.

Este bine să ştim…
Resturile acumulate pe fun

dul stupului oferă rezultate despre
mersul iernării în colonie. Albine le şi
puietul mort, sunt un indiciu a scăderii
temperaturii în ghem. Dacă pe fundul
stupului printre resturi se găsesc şi
trântori morţi, înseamnă că din
colonie lipseşte matca, avem de a face
cu o familie orfana

Calendarul apicol pe luna
Februarie

Lucrările din luna Februarie
 continuăm să supraveghem

zborul de curăţire;
 completăm rezervele de

hrană la familiile aflate în dificultate;
 curăţăm urdinişul stupilor;
 supraveghem familiile

făcând controale auditive;
 reparăm, curăţăm şi

dezinfectăm inventarul apicol rămas;
 putem recolta şi condiţiona

primele cantităţi de polen de la alun şi
arin;

 la nevoie se pune în
funcţiune adăpătorul.

Petru DAVID



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

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

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 

web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
64 locuri de muncă disponibile la 23.01.2019

– ADISAMCOR  SRL 3 dulgheri (exclusiv
restauratori), 1 inginer construc�ii civile, industriale și
agricole, 1 zidar rosartencuitor

– AFLUENT SRL 1 muncitor necalificat în
industria confec�iilor

– AUTO AMABIL SRL 1 vânzător
– BAXGILDOR SRL 1 confec�ioner articole din

piele si înlocuitori
– BRANISS SRL 1 vânzător
– CIBLIM PROD SRL 3 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– COSPRIM SRL 1 patiser
– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 tractorist
– FICAVMISS SRL 1 vânzător
– MADAPICA SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– MARKALG FOOD SRL 2 ajutor bucătar, 4

bucătari, 3 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor
solide si semisolide

– NASTIMARI SRL 1 cusător piese din piele și
înlocuitori

– PANTOCIM SRL 3 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– ROMEMA COM SRL 1 vânzător
– SC BUCUROSII SRL 1 administrator, 1

ambalator manual, 1 șofer de autoturisme și camionete
– SC BUXAUTOMARKET SRL 1 mecanic auto
– SC LIDL DISCOUNT SRL 2 vânzatori
– SC LYNOCRIS ROM SRL 1 director societate

comercială, 1 muncitor necalificat în industria confec�iilor
– SC MADEROM SHOES SRL 3 confec�ioner arti

cole din piele si înlocuitori, 3 muncitor necalificat în
industria confec�iilor

– SC VIO BHN SPORT SRL 1 instructor auto
– SC VIOBALTEX SRL HUSI 1 confec�ionerasam

blor articole din textile, 1 confec�ionerasamblor articole
din textile

– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chelner)

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
120 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

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

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela	ii la telefon: 0744.231380
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VASLUI: CONFERIN�A DE PRESĂ A PRIMARULUI
După  o prea îndelungată perioadă de timp, primarul  Vasile Pavăl ia invitat la prima conferin�ă de presă a anului, pe presarii locali. Nu contează câ�i au fost, contează că am asi

stat la un lung șir de comunicări destul de interesante, ale primarului, pentru că ceilal�i, adică viceprimarii, directorul economic și secretarul primăriei au fost mai mult decât laconici. Ba,
unul na făcut decât gestul căl lasă pe ceilal�i să vorbească.

Am filmat cu toată răbdarea tot ce sa spus, menit să informeze, să orienteze pe ziariștii care să înștiin�eze popula�ia: Iarnai grea, omătul mare/ Semne electorale are: Primarui în
conferin�ă/ Iar ne zice căăăi voin�ă.

Una peste alta, a fost o ac�iune utilă tuturor.
Noi am întrebat dacă există o prognoză elaborată la nivelul municipiului, care va fi evolu�ia pe pia�a muncii, dacă troleul vasluian va func�iona vreodată. Sa mai întrebat care este

popula�ia reală a municipiului, răspunsul 117465 locuitori, nu cuprinde adevărul, cum real nu sunt nici 75000 de cetă�eni. Vom reveni, dar deocamdată citi�i  din expunere.
Directorul economic zice că nivelul de taxe și impozite încasate este de 97%, iarăși o cifră de discutat. Cum, la nivelul Vasluiului, sunt, firesc, și realizări, și cam prea multe nerealizări

ne propunem să revenim cu o analiză mai exactă. 

„Așa cum ziceam la sfârșitul anului
trecut, în fiecare lună vom avea o conferin�ă de
presă. Înainte sau după ședin�a de consiliu.
Doamna Tofan va da informa�ii cu privire la
proiectele primăriei. Vom îmbunătă�i pagina de
informa�ii pe care o are primăria pe internet, o
vom organiza în așa fel încât ea să devină
accesibilă. De asemenea vom face accesibile
informa�iile de interes public pe care primăria
are obliga�ia de a le pune la dispozi�ia
cetă�enilor prin afișiere, aviziere. Vom face pub
lice toate problemele care sunt necesare
popula�iei în așa fel încât informa�ia să parvină
corect fără distorsiuni.

Probabil vom rămâne cu un excedent
la sfârșitul anului. Din motivul nerealizării
unor programe: de exemplu nerealizarea
lucrărilor la bazar și lucrările de la sinagogă.
Mai sunt și alte programe mai mici, nerealizate
dar excedentul va intra în bugetul anului
următor. Sumele nu vor mai fi ponderate con
form legii bugetului(care sper că se va adopta
în perioada următoare) și sumele vor rămâne,
sper, în totalitate la autorită�ile locale.

Paralel cu această problemă ne
pregătim să organizăm proiectele pentru anul
2019, proiecte care se vor finaliza în decursul
mai multor ani. În ceea ce privește taxele și
bugetele locale, acestea au fost rectificate cu
mici corec�ii. Popula�ia a început să plătească
deja. Dar cea mai mare valoare a bugetului
provine din impozitul pe venit și din sumele de
echilibrare. Așteptăm răspunsul în această
problemă de la Ministerul de finan�e. Am discu
tat săptămâna trecută întro dezbatere cu
reprezentan�ii Ministerului de finan�e și cu cei
ai Ministerului Dezvoltării regionale despre
sumele care ne vor veni din aceste surse, ce
sume vor fi transferate de pe plan central la cel
local pentru dezvoltarea UATurilor. Ele sunt
repartizate prin formule. După legea 273 a
finan�elor publice. Întro anumită perioadă au
fost 46,75. Acum 4 ani au scăzut la 41, alt an la
43. Am discutat, să fie propusă în Camera
deputa�ilor și la dezbaterea în plen a bugetului

care va începe săptămâna viitoare, repartizarea
la autorită�ile locale a 60% din impozitul pe
venit. De la 43%, cât era înainte. 20% să
meargă spre consiliile jude�ene și 40% la
autorită�ile centrale. Astfel am avea un buget
suficient pentru finan�are. Dar aceasta este
decizia ministerului de resort. Așteptăm decizia.

Zona de func�ionare a primăriei este
prioritară conform legii și sper că aici vom
avea cel pu�in tot cât am avut și anul trecut.
Pentru că trebuie să func�ioneze cură�enia
orașului, institu�iile, cultura. Ceea ce va
rămâne ca excedent bugetar vom investi în dez
voltarea orașului. Sumele din bugetul local nu
sunt suficiente pentru proiectele pe care ni le
am propus. Vom suplini necesarul din Fonduri
Europene. Avem depuse proiecte de 240 mil
ioane de lei. Acestea înseamnă aproape 2
bugete și jumătate. Pentru că noi avem în jur de
100 de milioane. Lista de proiecte:

– Cele 8 proiecte cu transportul, axa 4;
– Proiecte pentru iluminatul public;
– Proiectele cu Cahul, Procopiu, cen

trala din Bolintineanu;
– Proiectele referitoare la școli –

Școala 1;
– Proiectul de implementare a stan

dardelor de calitate a personalului.
Dacă urmăresc aceste proiecte cu

aten�ie, după implementarea lor ar trebui sămi
rămână de acoperit 15 milioane de euro care
vor fi luate din excedent pentru a putea acoperi
lucrările la bazar, la parcul de la Sinagogă, la
13 Decembrie, cele două acoperișuri de la
Generală 7 și liceu. Va trebui să mă încadrez în
banii pe care îi am.

Mai sunt și celelalte proiecte în care
sunt membru, prin parteneriat. Pentru apă, am
un parteneriat cu Timișoara. Va fi proiectată
zona de re�ele – 80% sunt în oraș. Mai sunt
sta�ii de pompare de rezervoare de 500 metri
cub în Cantemir, alimentarea moara Greci, etc.
În continuare mai avem un proiect de com
pletare a re�elelor. Etapa a 3a de 74 milioane,
va dezvolta re�eaua de apă și va lega consuma

torii. Sunt zone unde aceste probleme sunt
foarte importante. Nu suntem beneficiari în
acest proiect: Aquavas și Consiliul Jude�ean
sunt beneficiari. Dar ne interesează și pe noi,
pentru că noi va trebui să refacem asfaltul după
ce vor fi executate aceste lucrări.

Un alt proiect depus la Consiliul
Jude�ean este pentru modernizarea Spitalului 2.
Altul pentru bazinul de înot. Mai avem de
asemenea construirea a 20 de locuin�e de servi
ciu. Inten�ionăm ca până la sfârșitul anului să
mai dăm în închiriere 40 de locuin�e pentru
tineri până în 35 de ani. 

Avem anul acesta un document de la
Institutul de Arhitectură Ion Mincu din
București: planul de urbanism general. Acest
proiect, pentru o perioadă de 15 ani trebuie
făcut după o analiză serioasă, pentru că modi
ficarea lui nu va putea fi schimbată ușor după
realizare. Va trebui să fie luată fiecare zonă în
parte și analizată: înăl�imea la care se vor con
strui clădirile, ponderea popula�iei în acea
zonă, etc. Orice proiect va ap ulterior va trebui
să facă parte din acest plan de urbanism, din
strategie. 

În ultima perioadă au căzut cantită�i

de zăpadă foarte mari, a�i văzut ce sa întâm
plat; ni sau adus critici, ni leam asumat. Dar
vreau să spun că în orice situa�ie asemănătoare
nu vom putea face fa�ă fără sprijinul popula�iei.
Oamenii trebuie să iasă săși cure�e aleea. În 2
zile am reușit să revenim la normal. Dar nu
toată popula�ia a în�eles să iasă la deszăpezit.
Noi nu putem să cheltuim tot bugetul pentru
zăpadă. Chiar dacă aduci 70 de utilaje, 7.000
de oameni. Dar cu ce bani? Chiar dacă cheltui
pentru acest lucru, va trebui să repar străzile,
să plătesc iluminatul, ne așteaptă un dezechili
brul. Am discutat cu colegii de la Goscom, cu
cei de la Asocia�iile de proprietari ca să
mobilizăm câ�i mai mul�i oameni. Cel pu�in doi
metri pătra�i să deszăpezească fiecare. Am
reușit să deszăpezim cam 60% din oraș în acest
fel. Am văzut filmule�ele de pe internet, pe
re�elele de socializare unde am fost înjura�i. Noi
rămânem oameni de bună credin�ă. În limita
posibilită�ilor. Mâine vom avea un spectacol la
Sala sporturilor. Eu voi merge mâine la Iași,
unde se vor semna niște acte importante cu
ocazia zilei Unirii. Voi fi prezent și la Vaslui
spre seară. Vom sus�ine în continuare și alte
proiecte din �ară.”


