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Am anun�at cu aproape un
an în urmă că mam apucat de
muncă grea pentru acest volum,
deja aflat în editură acum. Am
avut plăcerea de a le prezenta
volumul de control câtorva pri
eteni. Prieteni, pentru că am și de
ceilal�i, inclusiv un idiot… public,
cu  care mă judec prin tribunale.
Important este, doar, că am
reușit această a XXXIa mea
carte, care:

1. E o carte unică, având
toate șansele să rămână așa, cu
men�ionarea unor creatori de
mare valoare din jude�, selecta�i
cum am crezut că e mai bine.
Pentru realizarea ei trebuia
vechime, capacitate, putere de
analiză și sinteză, curaj, fonduri
bănești și alergătură.

2. Valorile identitare ale jude�ului Vaslui, cel mult hulit, vin con
trapondere la ce fac tot felul de smângălaci cu foamea în gât, gata să
și vândă și părin�ii.

3. Cele peste 400 de pagini, înfă�ișează, de la �ăran până la aca
demician, lumea în care trăim. Deliberat nam inclus nici un politi
cian, având în vedere cât de discreditată și contestată este clasa
politică românească, deci și vasluiană.

4. CARTEA DE VIZITĂ a jude�ului Vaslui, este gata și Dvs. ve�i
vedea, color chiar, pe cei care merită să ne reprezinte în veac: oameni
care mai presus de slujba, de via�a, dar nu și de talentul lor, AU
FĂCUT CEVA PENTRU EI ȘI PENTRU NOI, muncind aici, la roate,
cu tot felul de răuvoitori sau băgători de seamă primprejur. Cu
muncă, sudoare… neliniște intelectuală.

5. Dincolo de realizarea tipografică, faptul că și aceasta va fi
trimisă la cei 478 de colaboratori ai Revistei interna�ionale 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC din toată lumea, acest
fapt este o promovare și o diseminare a valorilor noastre pretutin
deni. 

6. Aveam dreptul la eșantionul nostru în Pantheonul Na�ional, al
iubirii de �ară, în Coloana Infinită a românismului. Sper să fie  dovada
clară, contemporană, imposibil de contestat vreodată. Indiferent de
posibilele neîmpliniri, acesta e documentul de noble�e spirituală și 
valoare, speran�ă, CONCRET și durabil.

Cartea de vizită a jude�ului Vaslui este acum accesibilă ti
pografic și va putea fi consultată în biblioteci din �ară și din
străinătate.
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

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

În peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera au intrat deja întrun patrimoniu.

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

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

(15 iulie, 2018)
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LIPSĂ, LIPSURI, 
DAR ȘI O BUCURIE

A trecut o săptămână cu două aspecte
importante: ca persoană, am terminat emblema jude�ului
Vaslui, pentru un secol, numită „101 vasluieni pentru 100
de ani”, pe care săptămâna viitoare o ve�i vedea în librării,
iar ca reporter am parcurs câteva sute de kilometri
înregistrând pentru dvs. bune și rele. Cașai în presă.

Jude�ul Iași.
Ca mai la nord, dar mai bine organizat, inclusiv

pe bază de tradi�ii. Comunele Grajduri, Scânteia și Ciurea
sunt cele mai accesibile. Dintre toate comunele jud. Iași,
Scânteia, locul unde sa născut Valentin Silvestru, are
primarul cel mai respingător, deși stăpânește locurile de
câteva mandate. Din câte se pare sa prea învechit în
func�ie, îi pasă cel mai pu�in de ce se întâmplă în comună,
desfiin�ează cu știin�ă comunistă orice opozi�ie locală și,
șia găsit un primar dependent. Deci, dacă se face ceva
palpabil, e numai către satul component undeși are
sălașul. E de așteptat, totuși, să mai comunice și cu presa
care fuge de Scânteia ca de… scântei!

La Ciurea cea înnecată în modernizare e
aglomera�ie… și circula�ie. Sau construit atâtea blocuri,
au un sistem de transport pentru popor așa de bine pus la

punct că nu se face deosebirea de Iași; chiar și plăcu�ele
indicatoare sunt alături. Inginerul primar Lupu își face
conștiincios datoria așa că mari probleme de rezolvat 
nam prea descoperit nici pe ultima furtună. Avem ceva
propuneri cu GALul zonei dar să ajungem și la
conducerea pe care nici nam văzuto la fa�ă.

La Grajduri, vrem să discutăm despre celebra
formulă 3 în 1 pe care primarul pare că ar fi rezolvato,
deși nu știm cum ar face să nu mai aibă miliardele de lei
amenzi neachitate de �iganii răspândi�i peste tot în
Europa. Vă promit un material de presă cât de curând.

Vaslui. În reședin�a de municipiu, mai este pu�in
și se trece în alt secol pentru func�ionarea troleibuzului de
mul�i ani devenit o himeră. Dacă tot sau înmul�it
autoturismele…

La Primăria Banca se colectează pietre funerare
în curte. Ele au fost monumente pentru eroii locului, dar
prin grija primarului Vasile Vânătoru și a șolticarului său
consilier, sunt adunate și aruncate grămadă lână un pom,

la adăpostul gardului și al unui minuscul monument. Așa
ca imagine publică, ne atrag aten�ia locurile de afișaj cu
toate hârtiile – anun�, acum rupte și fluturând în vânt.
Lumea se mișcă, se tot mișcă, dovadă că stăpânul Vasile,
nu e de găsit niciodată, angaja�ii debitând ce ia învă�at:
unul spune că e la Vaslui, altul că acum a plecat la Bârlad,
al treilea că e la București. Nar fi de mirare săl putem
găsi la Strassbourg unde are și un neam… ales. 

La Zorleni, întrebăm în fa�a primăriei o familie
careo înjură pe Hultoană de mama focului, că nu le dă
ajutor social. „Sa îngrășat de când am aleso primări�ă,
nu mai încape în scaun și pe noi ne aruncă cum ne vede”.
Desigur, primări�a Hultoană nu e de fa�ă și nu lungim
discu�ia, deși putem avea aceeași părere. Știm sigur, că
puterea le ia unor oameni min�ile…

Pochidia. Gropi în asfaltul acoperit cu… cea�ă,
circula�ie ca întro mănăstire arsă, găsim o doamnă
Gabriela cu care schimbăm câteva cuvinte și pe
viceprimar, preocupat de… 416. Ave�i mai mul�i ca anul
trecut, îl întreb; nu, mai pu�ini. Navem bani…” Așa, în
treacăt, ar trebui să observ mai multe dintre înfăptuirile
primarului.

La Pogonești  Vaslui, deși primarul Ionel
Iordache nu e în primărie, aflăm prima veste bună chiar de
la acesta: „plecăm în câteva minute la București, pentru o
întâlnire cu Grigore Leșe… vam spus că noi facem
cultură, la noi, cu forma�ia Răzeșii.” Sincer, mă bucur
mult atât pentru primarul inimos, cât și pentru prietenul
nostru Dumitru Andrei (ambii, între cei 101 vasluieni…),
respectiv pentru membrii acestei prestigioase forma�ii
artistice.

Tutova. Viceprimări�a  Aneta Marin se arată
bucuroasă de musafiri. Și chiar sunt mul�i musafiri pentru
că în biroul său năvălesc mul�i copii de școală, gureși și
nevinova�i, cu multe întrebări, ca niște elevi afla�i în
pauză ce sunt. Mai erau câ�iva cetă�eni, câteva bătrâne,
eram și eu, dar ei au avut prioritate. Mam bucurat că un
elev de clasa a Va, Gabriel Ra�ă ia arătat un caiet plin cu
poezii, pe care lam îndemnat să le transcrie și să ni le
expedieze. Doamna în cauză nea spus că și aici numărul
celor de la 416 e în scădere, că unii (28 din 70) își mai fac
normele de muncă și că e nevoie de ajutor conf. L. 416.M
am bucurat că răspunde voluntar și de activitatea
culturală. Ceam văzut aici, la Tutova, a fost a doua și
ultima bucurie a zilei de mar�i.

Dumitru V. MARIN

CĂTĂLIN LUPU, 
PRIMARUL COMUNEI CIUREA

RECOMANDĂM
SPRE LECTURĂ

IDIOTUL PUBLIC(?!)
Public… pentru că apare în public, pentru că scrie pentru public,

pentru că se erijează în purtător de opinie publică. Poate și pentru că  mănâncă
nesătul mizerii în public și se crede goarnă  în  locul, orașul, pia�a carel știe
doar de prostul satului, dar cel mai sigur pentru că face el ce face și tot idiotul
de serviciu rămâne. Mai pe scurt: își expune prostia public și pentru public.

Din păcate categoria asta de apartenen�i sociali e prezentă de la coar
nele plugului (figurativ vorbind că plugari cu boi nu prea mai există) și până
în parlament. Categoria IDIOT PUBLIC există mai pretutindeni, oarecum pe
grade sociale, pentru categoriile sociale. Excelează cei care lucrează în presă
și cei care comentează ce scriu loazele astea în presa scrisă. Comentariile de
pe net rămân cel mai adesea în crea�ia neantului, adică necunoscute,
nerecunoscute, pentru că chisnovaticul rămâne anonim. Că mai face și greșeli
gramaticale, e de la sine în�eles. Că fiecare avem parte de câte un asemenea
idiot care ne păzește ca un înger negru, iarăși �ine de obișnuit. Că vreunul te
acuză în public cu vreo gogori�ă fabricată  și adaptată, iarăși e fapt de în�eles.

Cam lungă introducerea pentru ca să vă semnalez, stima�i cititori,
conjude�eni, cona�ionali, că „mă bucur” de grija unui idiot public de mai
multă vreme: înalt, chel, burduhos și… public, acesta are „darul scrisului”
prin gazete și gazetu�e, undeși câștigă existen�a hoitului. Ma urmărit și când
duceam gunoiul la ghenă, și când lam invitat la vreo lansare de carte (eu am
scos 31, el nare vreuna), și prin locuri private. E mare amator de mizerii
umane și ca atare aleargă acolo unde pute. Numai mizerie să fie, că el ca
mizerie umană e atras ca musca la fecale. Ce, mai, poate fi orice… numai om,
nu. Să zici că lar chema D. R. C. ori altcumva e doar săi dai un prenume
carei ascunde totala anonimitate și lipsa de talent. El știe de ma�ul gros și atât.
Că IDIOTUL  PUBLIC nu poate săși arate fa�a către oamenii care lar arun
ca întocmai ca mizerie ce este. 

Să nu vă închipui�i că are sim�ul măsurii. Ca tot prostul sadea, tot în
fa�ă, tot la scris, tot la bârfă se bagă: cu pseudonime, cu informa�ii false, cu tot
ce e mai… mirositor.   Așa se face că are și un damf specific, de animal ogârjit
și  flămând.  Iată, că și prin rândurile de fa�ă, eu îi mai dau ceva de mâncare.

Crede�i, cumva, că nu va răbufni… public? Nar fi idiotul de servi
ciu!

D.V.M.

E . . .  1 6 ,  v i n e  n r .  1 7 / 2 0 1 9
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 EXCEP	IONALĂ.

D.V.M.
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A APĂRUT CARTEA DE VIZITĂ A JUDE�ULUI VASLUI –
101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI
Editura PIM, IAȘI, 402 p. – COLOR

SELEC�IUNI:

De ce 101?

Este o altă încercare,
după …77…Noduri culturale,
Dic�ionar selectiv, 2018, care să
sintetizeze prezen�a în cultura
na�ională și a lumii a unor contempo
rani dintre cei mai  reprezentativi,
activi, deci vii, în 2018. Lista
alfabetică a acestora poate să nu
sugereze îndestul contribu�iile la
cultura na�ională: de la �ăran (Ticu
Roșca), la academician… de fapt al
academicienilor (inclusiv, AOȘR)
frecvent prezen�i în Agora: Ionel
Miron, Constantin Toma, Avram D.
Tudosie… Treptele dintre aceștia sunt
ocupate de foarte impunătoare
personalită�i vasluiene ca Th.
Codreanu, D.V. Marin, Vicu Merlan,
Lauren�iu Chiriac, Mircea Ciubotaru,
Nicolae Cre�u, Toader Dima, Daniela
Gîfu, Lucian Valeriu Lefter, Valeriu
Lupu, Pavel Toma (…), cu doctorate
în știin�e, universitari sau „de la �ară”,
cu altă serie de doctori în știin�e ca
Marilena Hobincu, Oltea Gramaticu,
Petru Ioan, sau profesorii cercetători
Costin Clit, Th. Pracsiu, Dan Ravaru,
poe�i recunoscu�i ca Petruș Andrei,
Gabriela Ana Balan, Simion
Bogdănescu, Mihai Apostu, Daniela

Oatu, prozatori de înaltă valoare ca
Ion Gheorghe Pricop, Val Andreescu,
jurnaliști de rang na�ional ca Lucian
Pârvoiu, Cătălin Striblea, al�i ziariști
ca Nicolae Cristian Lapa, primari cu
eficien�ă culturală de la Rebricea
(Valerică Radu), Lipovă� (Valerian
Hriscu), Petrică Chiriac (Duda
Epureni), Berezeni (Toader Dima),
șefi de Institu�ii cu marcată prezen�ă
în via�a spirituală ca Ion Brișcaru,
Ionel Armeanu Ștefănică, meseriași,
adevăra�i specialiști ca Ioan Cristian
Modoranu (Vaslui), foști
parlamentari, primari, pictori,
monografiști și, restul până la peste o
sută. Dacă tot e CENTENAR, noi, la
sută, ne oprim…!

Această rapidă trecere în
revistă nu poate acoperi un con�inut
de sute de pagini. Subliniem aspecte
esen�iale pentru cântărirea
contribu�iei concrete la culturalizarea
și spiritualitatea locului:

MUNCITORII  DE AICI, de
la roate, adică din mijlocul unei
popula�ii despre care se ilustrează în
presă numai elemente negative
(violatori, be�ivi, ho�i, puturoșii de
serviciu ai na�iunii), drept care aici
pare că sa răsturnat nu căru�a ci
multe camioane cu proști… Vorbim

ACUM de contribu�ii și muncă de o
via�ă, peste obliga�iile slujbei, ca
surplus de energie și valoare
exprimată public al celor doi mai
mari („gemini” la Vaslui, Th.
Codreanu, D.V. Marin), al�i
impunători și valoroși contributori la
progresul locurilor: Simion
Bogdănescu, L. Chiriac, Th. Pracsiu,
Gabriela Ana Balan, Costin Clit,
Valeriu Lupu, Vicu Merlan, Avram D.
Tudosie, ș.a.

MUNCIND AICI este merit
ul lor cu totul deosebit, esen�ial,
relevant. Cuprindem în Dic�ionar
numai pe cei care șiau legat destinul
de jude�, au muncit aici, și au con
tribuit mai presus de puterile dar nu și
de talentul lor lor la progresul
concetă�enilor. Fatalmente a trebuit să
includem dintre cei care acoperă  cât
mai mult timp din suta de ani, deci
mai vârstnicii. Sunt și dintre cei care
au jucat un rol în preajma Revolu�iei,
dar care din neputin�i omenești nu
mai apar ca activi în ultima perioadă,
ca Petru Necula, Paul Munteanu, M.
Proca, C.Bârsan, Brândușa Dobri�ă,
Dorina Stoica, ș.a. Am încercat, însă,
să dăm și nume dintre cei tineri care
POT săși concretizeze mai târziu
aspira�iile. Lucrarea de fa�ă este
fotografia spirituală a momentului
vasluian fără a fi exhaustivă  sau să
întrunească elemente de analiză
definitivă. E un semnal, în care delib
erat nam inclus nici un politician
(clasa politică este cel mai discreditat
segment social, astăzi).

Ne mândrim și cu ce 
navem!? Pentru că, poate, un Emil
Racovi�ă, biologspeolog din
Șorănești (DăneștiVaslui) dus mult
prea departe, inclusiv la Polul Sud,
poate se mai întorcea pe aici, unde
avea o moșie impunătoare, poate,
dintre zecile de personalită�i mereu
pomenite ca valori jude�ene unii se
mai întorceau pe aici (ca și actorul
Constantin Tănase, cu revista lui), dar
cei mai mul�i duși au fost, unii nici n
au mai recunoscut că  sau ivit pe
lume aici (mdeh, nobili!). Dintrun
snobism nejustificat…. îi tot amintim
pentru Vaslui, dar ei nau avut și nici
nu au vreo contribu�ie pe aici, nici
măcar, ca proprietari de pământ, ori
func�ii locale. Sau afirmat în orașe
mari sau în străinătate. Nui abuziv și
nedrept săi tot luăm ca reprezentan�ii
noștri? Chiar dacă au completat
valorile na�ionale și mondiale, tot
acolo, departe au activat. Lista e
lungă, totuși, e de mândria noastră că
nasc și la Vaslui asemenea oameni!

DIC	IONARUL NONVA
LORILOR?

Ar fi o încercare cu multe

multe discu�ii. Motivat de faptul că au
ajuns în posturi importante fără vreun
merit (adică politic) niște fiin�e care
nuși pot justifica prea bine salariul,
că repede cad în descurajarea
provocată de societatea în care
trăiesc, faptul absolut real al
nerecunoașterii valorii celuilalt din
incapacitate, invidie, ură, dedulcirea
la via�ă nonintelectuală, spaima
neagră a momentului na�ional (la
2018) toate �in de caracterul inovativ,
dorin�a de afirmare, capacitatea
acelora. Și apoi, ar fi mult prea multe
nume de nonvalori – după aprecierea
noastră, evident subiectivă,   deci ar
putea fi o nedreptate a unui autor care
lasă posterită�ii un lucru bine făcut.
Interpretabil sau nu dar real, existent.
Clasarea de departe pe primul loc al
unui plagiator care reușește să scoată
cu sprijin politic unele căr�i,    sar
putea dovedi nefericită dacă cei din
viitor vor neglija, adopta, ori aban
dona acest mod de furt calificat. Noi
dăm seama de ale noastre câte
scriem!!

CARACUDA locală ar
putea da comentarii savuroase. Dar,
de ce săi desfiin�ăm pe cei  care
încearcă și ei, câte ceva, având un rol
stimulativ? Nu ne trebuie un munte
de maculatură pentru vreo
capodoperă? În inten�ia de a încuraja
fenomenul putem săi acceptăm cu
indulgen�ă, până la urmă, pentru
compara�ie… De aici se nasc și
contestatarii. Cel pu�in vreun
mărun�el se scarpină ca măgarul
râios, cel pu�in un scrântit la cap
poate comenta necuviincios, cel pu�in
un înrăit fără vreo realizare împroașcă
murdării. În presa provincială sunt
ziariști de nimic, și smângălitori
be�ivi care se cred cu mult mai
deștep�i decât în realitate: e și aici,
democra�ie, iar anonimitatea de pe
internet e un rău necesar pentru
crea�ia neantului.

ALT DIC�IONAR „groso
modo” ar fi mult mai voluminos,
până și ultimul prăpădit în scris, ar
vrea să fie în el. Tocmai de aceea,
baza�i pe cei 62 de ani în jurnalism,
pe cele 30 de căr�i scrise, pe munca de
profesor de limba română 4 decenii,
pe recordurile mondiale și na�ionale
în jurnalism și pe experien�a
conducerii unui grup de presă
(unic…) noi am procedat cu
răspundere la selec�ia valorilor
vasluiene. Ne facem probleme că n
am făcut o selec�ie mai deasă, doar cu
autori de talie na�ională. Dar acesta
este poten�ialul nostru spiritual
artistic astăzi, în 2018. AICI și
ACUM !?!

To�i cei incluși în acest
Dic�ionar al valorilor vasluiene au

contacte, cel pu�in periodice, cu o
masă de oameni, care să ia, reia, să
conștientizeze prezen�a lor, aici, pe
plaiuri vasluianomoldoveano
românești, ca întrun eșantion
na�ional. În ce măsură prezen�a unui
academician este comparabilă cu a
acelui lucrător în presă care FACE
jurnalism cultural și „socialpolitic” e
de analizat, pentru că cei de aici pot
face concret ceva, orice, dar aici,
pentru cei de aici, dintrun jude�
mereu văduvit de valori (și) din cauza
asta rămas sărac și înfeudat. E drept
că în afară de agricultură nu prea sunt
resurse pe aici, resursa umană de
odinioară exportânduse sus�inut în
vest.

Credem că oferim
prezentului, spre analiză și medita�ie,
dar și viitorului, o BAZĂ
motiva�ională, de ambi�ionare în
muncă (tot pentru al�ii, ca și noi), ca
modele pentru cei care tot mereu vin.
Aceasta este o fotografie valorică a
momentului, a mediului în care ne
învârtim, trăim, visăm, FACEM! Nu
înseamnă că nu mai sunt și al�ii.
Aceștia sunt cei pe care iam
considerat noi potrivi�i să ne repre
zinte în viitor ca valorile locale ale
momentului.

UN DIC�IONAR LA
CENTENAR, deci o demonstra�ie  că
această genera�ie șia impus amprentă
asupra vremurilor, atât de
nefavorabile, de regulă, pentru că
oamenii nau fost apăra�i decât de
munca lor, mai presus  de talentul lor,
chiar genialitate locală, de osârdia lor
pentru acel ceva care să așeze pietre
în calea uitării, a timpului nemilos, a
formării noii culturi existen�iale ca
sferă nouă, cu prea pu�ină posibilitate
de preluare a experien�ei din sfera
veche, a Galaxiei Guttenberg.

NE ÎNSCRIEM, ȘI ASTFEL,
PE HARTA CULTURALĂ A LUMII.

Ne înscriem, hotărât, cu
valorile ACTUALE și ALE NOA
STRE întrun segment din Coloana
Infinitului Spiritual Românesc, și
întro COLOANĂ A IUBIRII  DE
�ARĂ despre care e posibil să nu se
mai audă, vreodată. Globalizarea este
o realitate, clară, azi, ca și indoeu
ropenismul de la începuturile
civiliza�iei; și munca noastră ar putea
fi, astfel, în zadar.

Dar… dacă, așa cum
credem, istoria lumii și a
românismului se va rescrie?

Iată de ce… 101 vasluieni
pentru ISTORIE!

(Continuare în pag. 6)
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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
21 feb. 2019 – 27 feb. 2019

Primele zile ale săptămânii
eviden�iează probleme de

sănătate sau la locul de muncă. Există
ceva ascuns sau neştiut în aceaste
zone, astrele trimiţându�i impulsuri
pentru a fi atent. Oboseala este
accentuată, iar consulta�iile și ana
lizele medicale pot fi la ordinea zilei.
Fii prudent și îngrijeștete serios,
pentru că afec�iunile actuale se pot
desfășura pe termen lung, întrun
mod foarte surprinzător. 

Rela�iile sentimentale și cele
cu copiii te solicită mult și

bine. Sunt posibile discu�ii aprinse,
răsturnări de situa�ie vizavi de pla
nurile comune, dar și lămurirea unor
conflicte mai vechi. Cu totul altfel se
vor desfășura aceste rela�ii de acum
încolo. Canalizează�i energia spre un
hobby și relaxeazăte alături de
oamenii cu care ești pe aceeași lun
gime de undă. La serviciu se contu
rează mult de muncă.

Ești înconjurat de multă
lume în primele trei zile ale

săptămânii, astfel că surprizele se vor
�ine lan�. Pe de o parte este posibil să
călătorești frecvent pe distan�e scurte,
pentru a rezolva diverse chestiuni
personale și profesionale ivite, apa
rent, din senin. Iar pe de altă parte vei
fi nevoit să participi la cursuri, semi
narii, dezbateri profesionale. Menta
lul este foarte agitat, de aceea fii
prudent și relaxeazăte din când în
când. Controlează�i discursurile și
vorbește strictul necesar, fără a�i
scoate în eviden�ă slăbiciunile. 

Chiar dacă ai de rezolvat
multe și mărunte în afara

casei, sufletul tău va dori mai mult
compania membrilor familiei și
ambian�a domestică. Treburile gopso
dărești le po�i rezolva mai ușor, însă
ar fi bine să ceri sprijinul sau măcar
sfaturile celorlal�i. Verifică atent
instala�ii și zonele care au nevoie de
repara�ii din spa�iul locativ, deoarece
sunt posibile avarii deosebite, cu
efecte pe termen lung. Ai dori ca și
cei  dragi să se implice alături de tine.

Primele zile ale săptămânii
anunţă câștiguri surprinză

toare. Sunt posibile cadouri, recom
pense sau rezolvări financiare mult
aşteptate. De asemenea crește riscul
de a cheltuie mult și pe te miri ce. Ai
preocupări intelectuale, te gândești la
mici excursii sau călătorii în
străinătate, dorind să�i plimbi
sufletul pe tărâmuri de vis. Vei fi
sus�inut în demersurile tale de către
persoanele din anturajul apropiat,
astfel că ar fi bine să te sfătuiești cu
cei pe carei întâlnești în cale. 

În primele zile ale săptămânii
ești plin de viaţă şi încrezător

în forţele tale. Controlează�i stările și
reac�iile, pentru că există riscul să
strici situa�ii și rela�ii bune. Sunt
posibile cadouri sau veşti legate de
capitolul financiar, dar deocamdată
sunt doar idei sau planuri. Lucrurile
în acest sens se vor concretiza mai
târziu. Pe de altă parte continuă
apari�ia cheltuielilor comune cu al�ii,
fie pe daune, fie pentru a rezolva
diverse litigii. Fii prudent și nu te
avânta în orice investi�ie care aparent
promite câștiguri fabuloase. 

OMAGIU POETULUI GRIGORE VIERU
,,ÎNDRĂGOSTI�I DE MUZICĂ ŞI POEZIE" LA BÂRLAD

În spiritul unei frumoase tradi�ii, Biblooteca Stroe S. Belloescu a
găzduit, sub egida Consiliului local,  o reuşită activitate culturalartistică
dedicată evocării poetului  Grigore Vieru, al cărui Dumnezeu a plâns peste �ara
unită cu lacrima limbii române.

Realizatorul, sufletul manifestării a fost profesorul Mihail Manciu
care i a adus în fa�a publicului bârlădean pe copiii Şcolii Gimnaziale de arte
N. N. Tonitza. Minuna�ii micu�i copii dar mari artişti au dat piept pe clape de
pian cu piese clasice grele. Au demonstrat că la Bârlad talentul este în floare.
Lor  li sau alăturat elevii doamnei profesor Lili Goga care au recitat poezii de
Grigore Vieru.

Invitata serii a fost poeta Gabriela Ana Balan, premiată  la Festivalul
Interna�ional Grigore Vieru, Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi, 2017.

Grupul vocal condus de Iolandina Lăcrămioara Ivan a adus în final o
pată de culoare, cu mesajul ,,Basarabia e România”!

Gabriela Ana BALAN

PREFECTUL A PARTICIPAT LA BILAN�UL IJSU VASLUI
Prefectul EduardAndrei

POPICA şi subprefectul Mircea
GOLOGAN au participat la ședin�a
de bilan� a activită�ii Inspectoratului
Jude�ean pentru Situa�ii de Urgen�ă
(IJSU) Vaslui pe anul 2018.

În cuvântul său,
reprezentantul Guvernului în teritoriu
a �inut săi felicite pe ofi�erii și
subofi�erii de la IJSU pentru buna
colaborare avută anul trecut.
„Încă de la bun început vreau să vă
spun că nu sunt supărat pe
dumneavoastră, fiindcă o parte din
activită�ile desfășurate de
dumneavoastră în ceea ce privesc
situa�iile de urgen�ă leam făcut
împreună. De cele mai multe ori,
când a existat un risc major, am fost
prezent alături de dumneavoastră.
Spunea domnul primar de o scădere a
cuantumului la amenzi. Acest lucru se
datorează, cred eu, și datorită faptului
că a crescut numărul de avizări, atât
popula�ia, cât și mediul de afaceri s
au pus în ordine cu legisla�ia, astfel că
numărul amenzilor a scăzut consider
abil”, a spus prefectul.

Acesta a �inut să eviden�ieze

faptul că vasluienii semnalează destul
de târziu anumite evenimente la
numărul de urgen�ă 112, astfel că
numărul persoanelor decedate în
incendii sau accidente a crescut con
siderabil. El a cerut întâlniri cu
primarii pe această temă, pentru
demararea unor campanii de
conștientizare a popula�iei cu privire
la folosirea numărului de urgen�ă.

„Ave�i una dintre cele mai
grele misiuni dintre lucrătorii MAI.
În mod direct, sunte�i cei care salva�i
vie�i omenești, pe umerii cărora se
lasă o responsabilitate imensă. Avem
bucuria de a constata că dintre toate
structurile MAI ave�i cel mai mic
deficit de personal, ceea ce e un lucru
bun, care ne ajută să fim încrezători
în activită�ile pe care le ve�i desfășura
pe parcursul acestui an. Constatăm un
număr de 14 persoane decedate în
urma incendiilor pe care leam avut în
2018. Am făcut o analiză în privin�a
apelurilor la 112, pentru sesizarea
incendiilor, și am constatat o tardivi
tate a acestor apeluri, astfel că
echipele IJSU, indiferent cât de
repede ajung la caz, acel apel fiind

tardiv, situa�ia a fost îngreunată în
ceea ce privește salvarea unor vie�i
omenești. Fac apel la dumneavoastră
și la Consiliul Jude�ean să organizăm
împreună în acest an mai multe întâl
niri cu primarii, strict pe această
temă, pentru a le aduce la cunoștin�ă
locuitorilor din jude� faptul că un apel
la 112, cu cât este dat mai repede, cu
atât salvăm vie�ile mult mai ușor”, a
mai afirmat EduardAndrei POPICA.

Anul trecut, IJSU Vaslui a
gestionat 5.186 de evenimente, în
scădere fa�ă de 2017. Cele mai multe
au fost în domeniul asisten�ei
medicale de urgen�ă3.995. În 2018
au fost înregistrate 366 de incendii,
din care 325 au fost la proprietă�i
individuale. Au fost salvate 54 de per
soane, din care 19 de la incendii,
bunurile salvate fiind în valoare de
28,3 milioane lei.

MUZEUL „VASILE PÂRVAN” VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPA�I LA
EXPOZI�IA PICTORULUI IEȘEAN LIVIU SUHAR

Liviu Suhar este o
importantă personalitate a culturii
românești, cu o profundă pregătire și
o puternică apeten�ă fa�ă de tradi�iile
picturii românești, dar și pentru
modernitate. Întreaga sa carieră șia
construito pornind de la convingerea
că „arta înseamnă, în primul rând
decantare și ulterior o aprofundare a
sinelui, nu o căutare furibundă a
consacrării, pe o direc�ie comod
pavată”

Sensibil fără a fi patetic,
cerebral fără a fi rigid, incomod şi
sever uneori, jovial şi disponibil
îndeobşte, Liviu Suhar este un nume
de referin�ă al plasticii româneşti con
temporane. Un portofoliu
impresionant de lucrări, expozi�ii în
locuri sonore, stagii de documentare
în multe �ări, căr�i publicate de istoria,
teoria şi critica artei, o asocia�ie şi un

muzeu care îi poartă numele… sunt
semnele unei cariere de excep�ie.

Încă de la sfârşitul anilor
’60, pictează în cicluri tematice,
preschimbândule func�ie de evolu�ia
propriilor noduri de interes. În anii
începuturilor, sa aplecat asupra
subiectelor cu încărcătură populară.
Lec�ia tradi�iei, împărtăşită de
pictorul ieşean, constă în exigen�a de
a cupla efortul cu inteligen�a,
sensibilitatea şi ideea, întro
perspectivă armonică, sănătoasă în
plan cultural. Deşi neocolite, peisajul
şi portretul au o mai mică vizibilitate
printre lucrările artistului. Locul şi
timpul sunt decisive în pictura
artistului. „Fie că evocă coline
bucovinene sau idilice �ărmuri de
mare, fie că ne invită prin defileurile
paradisurilor urbane, artistul fixează
impresii, re�ine amintiri şi le aşază

întro nostalgică arhivă sentimentală.
De asemenea, în scenografiile
propuse de artist, oalele şi ulcelele
intră în contaminare şi comunicare
reciprocă, se metamorfozează magic,
devenind personaje de primplan. 

În linii generale, Liviu Suhar
este interesat de o „gramatică” a
picturalită�ii menită să elucideze
natura vocabularului plastic şi
regulile de func�ionare a acestuia”. 

Vernisajul expozi�iei, aces
tui excelent pictor, va avea loc
sâmbătă, 23 februarie la ora 11.00, la
sediul central al Muzeului „Vasile
Pârvan” Bârlad.

Prezintă criticul de artă dr.
Maria Bilașevschi.

Organizator, dr. Mircea
Mamalauca
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Scorpion (23 oct - 21 nov)
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Peşti  (21 feb - 20 mar)
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La începutul săptămânii ai
stări confuze, ești mai reti

cent la ambient, nefiind dornic de
socializare. Este posibil ca şi sănă
tatea să ridice ceva probleme, fapt
pentru care semnalele organismului
ar trebui luate în seamă. La serviciu
ai multe de făcut, astfel că ar fi bine
să apelezi la sprijinul colegilor. Ia
aminte la zvonurile aruncate
chipurile în grabă de unii și al�ii din
segmentul profesional. 

Prietenii î�i deschid săptămâna,
poate chiar implicândute în

situa�ii inedite sau proprunându�i
proiecte comune de anvergură. Totul
este înso�it de note amuzante,
aventuri, fiind posibilă chiar şi o
idilă. Fii prudent și nu te baza prea
mult pe unii și al�ii. Aceștia au
scopuri foarte diferite fa�ă de ceea ce
î�i prezintă �ie. Oboseala își va spune
cuvântul, fiind nevoie să te retragi
din forfota cotidiană. Ocupăte
numai de treburi ușoare.

Primele zile ale săptămânii
vor eviden�ia aspecte pro

fesionale. Șefii te cheamă la raport,
ești bine sus�inut de aceștia, iar unii
chiar î�i vor propune, fie sarcini de
lucru noi, de anvergură, fie un post
de conducere pe termen lung. Fii
prudent și nu te hazarda în ac�iuni
mai mult decât po�i duce la bune
sfârșit. În rela�iile colegiale sunt
posibile situaţii conflictuale, dar
primești suficientă susţinere astrală
pentru a le depăşi. 

Domeniile spirituale, filo
zofia, religia, studiile pe

termen lung sau călătorii în
străinătate sunt aspectele care te
preocupă în mod special la începutul
acestei săptămâni. Răsturnările de
situa�ie, mai ales în planurile de
studii și de călătorii pot fi frecvente,
de aceea lasă loc și factorului
neprevăzut. Cineva aflat în
străinătate î�i oferă informa�ii
deosebite, la care ar fi bine să iei
aminte. Dialogurile cu șefii sunt bin
evenite.

Săptămâna debutează cu
preocupări legate de bani,

bunuri, cheltuieli comune cu al�ii. Ai
șanse să primești bani fie dintro
colaborare, fie cineva se gândește
săși ofere un cadou deosebit. De
asemenea pot intra în discu�ie pla
nurile de afaceri, care deocamdată
este bine să rămână la stadiul de
planuri. Achită�i datoriile la timp și
evită acumularea altora noi. Ești
comunicativ, practic devenind, pen
tru câteva momente, filozoful
Zodiacului. Însă totodată ești şi un
bun ascultător. 

Se conturează un spectacol
în rela�iile parteneriale,

astfel că este bine să fii pregătit
pentru discu�ii lungi și turnuri la
unor în�elegeri considerate până nu
demult sigure și confortabile. Ia
aminte la ce se discută și petrece în
segmentul partenerial, deoarece se
anun�ă fie sfârșitul unora, fie debul
tul altora. Apar aspecte financiare
comune cu al�ii, de genul achitarea
taxelor, serviciilor, discu�ii legate de
moșteniri, partaje personale și profit.

E . . .  1 6 ,  v i n e  n r .  1 7 / 2 0 1 9
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 EXCEP	IONALĂ.

D.V.M.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC ROMOLD SRL 2 agen�i securitate, 1 dispecer centru alarmă
– SC FANION SRL 2 îngrijitori animale, 1 tractorist, 1 șofer, 1 tehni

cian veterinar, 1 sudor
– S.C. BRC COMPANY S.R.L. 5 tâmplari, 1 operator CNC
– SC MORANDI COM SRL 1 inginer mecanic, 1 electrician, 1

inginer electrician, 1 instalator
– SC Fabrica de Carne MORANDI 5 ambalatori manual
– SC CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC SPADESDOU SRL 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC VIDPRO CONSTRUCT SRL 3 dulgheri, 3 fierari, 3 finisori, 2

zidari, 5 muncitori necalifica�i
– SC BODEN RAT SRL 2 dulgheri, 2 muncitori necalifica�i, 2

macaragii, 2 zidari
– SC JUFAT SRL 1 zugravi
– SC SCOICA AGROIND SRL 2 muncitori piscicoli
– SC AGROLANUL MARE SRL 1 mecanizator agricol, 1 tractorist,

1 combinier, 1 tehnician agronom
– SC DASOROM CONSTRUCT SRL 2 zidari, 2 dulgheri, 2 fierari
– SC VLAGETEX SRL 5 confec�ioneri textile
– SC DOMAG GLOBUS SRL 1 vânzător
– SC MARVICON SRL 5 șoferi autocamion
– SC MEMCOM SRL 5 barmani, 5 ospătari
– Birou Executor Judecatoresc Campeanu Ioan 1 secretar, 1 operator

date
– SC JACK CASINO SRL 2 asisten�i manager
– SC ROMOLD SECURITY SRL 1 agent securitate
– SC PRISCOM SRL 1 gestionar depozit, 1 manipulant
– Directia Administrare Piete, Targuri si Oboare 1 îngrijitor, 1 elec

trician
– SC IMAGINE PERFECTA SRL 2 bucătari, 2 ospătari, 2 ajutor

preparare produselor alim. de tip fastfood
– SC TATATU BAKERY SRL 1 lucrător comercial
– SC LAZAREANU DAFINEL PFA 1 șofer autoturisme
– UNGUREANU TRANS S.R.L. 1 excavatorist
– S.C. STASFORM CONSULT S.R.L. 1 muncitor necalificat
– S.C. BIG S.R.L. 1 lucrator comercial
– S.C. HIBERNAL S.R.L. 1 vânzător
– S.C. WASH POINT 24 S.R.L. 1 spălător auto
– S.C. SCIR S.A. 2 electricieni, 5 zidari, 3 zugravi, 2 instalatori san

itar, 3 mozaicari
– S.C. SANOINSTAL THERMICA S.R.L. 1 inginer instala�ii pentru

construc�ii

Locuri de muncă
în Bârlad

– ALL FOODS DISTRIBUŢIE SRL 1 agent de vânzări
– ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.1 1 casier încasator
– Compania Na�ionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

DRDP 1 asfaltator „
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

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

– DEDIANALUX SRL 2 barmani
– Direc�ia Administrare pie�e, parcari, cimitire Bârlad 1 electronist

depanator utilaje calcul
– EUROTIK TRUST SRL 2 agen�i de turism, 1 șofer de autoturisme

și camionete
– GENERAL PIECESSERVICE SRL 1 operator introducere,

validare și prelucrare date
– HIDRAREM SRL 2 mecanici utilaj, 1 sondor la forajul mecanizat

și repara�ii sonde
– HREASCA AGROGRUP SRL 3 muncitori necalifica�i în

agricultură
– KTS POL AUTO  SRL 2 mecanici auto
– MALIDALEX SRL 1 barman
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BâRLAD 1 consilier administra�ia

publică, 1 consilier administra�ia publică, 1 inspector de specialitate în
administra�ia publică, 1 referent de specialitate geolog

– SC RULMENTI SA 1 șef forma�ie cercetaredezvoltare, 3 ingineri
mecanic, 1 strungar universal, 10 forjori mecanic

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGEN�Ă „ELENA BELDIMAN”
BÂRLAD 1 contabil, 1 șef serviciu resurse umane

– TIVICO IMPEX SRL 1 dulgher (exclusiv restaurator), 1 inginer
construc�ii civile, industriale și agricole

– UNIVERSAL AUTOSERVICE SRL 1 electrician auto, 1 inginer
autovehicule rutiere, 1 mecanic auto

AC�IUNE A POLI�IȘTILOR
VASLUIENI PENTRU COMBATEREA
FAPTELOR ILICITE DIN DOMENIUL
COMERCIALIZĂRII DE PRODUSE

AGRO – ALIMENTARE

Poli�iștii vasluieni au
ac�ionat zilele trecute, pe tot
cuprinsul jude�ului Vaslui, prin efec
tuarea de controale, în vederea
prevenirii, descoperirii şi combaterii
faptelor ilicite ce se comit în
domeniul comer�ului de produse
agroalimentare.

În ziua de 17 februarie a.c.,
între orele 06:00 – 14:00, poli�iștii
Serviciului de Investigare a
Criminalităţii Economice Vaslui au
desfășurat, pe raza jude�ului Vaslui, o
ac�iune de verificare a activităţii
agenţilor economici şi persoanelor
fizice, în vederea prevenirii,
descoperirii şi combaterii faptelor
ilicite ce se comit în domeniul
comer�ului de produse agro
alimentare.      

Cu ocazia activită�ilor
desfășurate au fost verifica�i 37 de
agen�i economici (27 societă�i
comerciale și 10 producători
agricoli) și legitimate peste 50 de
persoane. Au fost constatate 3
infrac�iuni de evaziune fiscală, fapte
prevăzute și pedepsite de art. 9 din
Legea 241/2005 privind prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale.

Au fost ridicate în vederea
confiscării suma de 2.025 lei și
produse (unelte, textile și �igarete), în
valoare totală de aproximativ 752 lei,
ce erau comercializate fără
documente legale de provenien�ă.

De asemenea, poli�iștii au
aplicat 26 de sanc�iuni
contraven�ionale, dintre care 17
pentru încălcări ale Legii 12/1990
(privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi de
producţie, comerţ sau prestări de
servicii ilicite), 4 la încălcări ale
Legea 145/2014 (pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pie�ei
produselor din sectorul agricol) și 5
la O.U.G. 28/1999 (obliga�ia
agen�ilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice
fiscale).

Valoarea sanc�iunilor apli
cate a fost de 52.200 de lei.

Activită�ile desfășurate de
poli�iștii vasluieni vor continua și în
perioada următoare, în vederea
men�inerii unui climat de legalitate în
activitatea economică și a protejării
consumatorului.
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A APĂRUT CARTEA DE VIZITĂ A JUDE�ULUI VASLUI –
101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI
Editura PIM, IAȘI, 402 p. – COLOR

SELEC�IUNI:
(Continuare din pag. 2)

NOTE OBSERVATIVE
O scurtă analiză, nu de texte,  ci, a lis

tei:
A. 
1. Nu este o listă a elitelor, pentru că

urmărim dimensionarea în spa�iu și timp, cu ce
avem la îndemână pe bază de dovezi directe și
concrete (opera)  pentru o idee: stimularea celor
de astăzi, bază de studiu pentru cei de mâine,
dovada muncii cu valen�e „na�ionale” la în
ceputul mileniului III. 

2. Majoritatea celor incluși între 101…
asudă asupra cuvântului românesc din talent –
imbold – geniu, adesea câștigânduși existen�a
altfel, cu obliga�ii departe de conceptualitatea
necesară.  Un ziarist nu operează chiar cu limba
jul academic, un dr. în alte știin�e decât filologie
nu exprimă profesia, el găsește metafora și fru
mosul în alte preocupări. 

3. Un tablou reprezentativ trebuie să
ofere imaginea concretă a realită�ii spirituale,
deci varia�ie, spontaneitate, fixate, înghe�ate pen
tru interpretare ulterioară. Confesiunea, auto
prezentarea, îmbinate cu C.V. sintetic și
bibliografii ample �in de „tehnica scriiturii”
însușită de noi. Fiecare autor se bucură de moti
varea și aprecierea noastră „ca deschidere” pen
tru a justifica interesul pentru el.

B. 
Noi ne gândim la ce ar reprezenta astăzi

jurnalismul cultural din care ne extragem seva,
știind că dintre cele 4 stiluri literare, cel mai  ac
cesibil este cel jurnalistic. Tare ne îndoim că
există sau va exista vreo alergătură serioasă pen
tru celelalte stiluri, deci pentru comunicare
numai pentru ini�ia�i, în condi�ii de nouă cultură
existen�ială cu robotizare, hrană sintetică,
dragoste schematizată (!), mari probleme sociale.
Putem vorbi de pe acum de culturi paralele (laic
– bisericească, rurală – orășenească,  metaforică
– ori computerizată, exactă, inteligen�ă
artificială). Dar în viitor? La sfârșitul romanului
„Zăpada pe flori de cireș” vorbeam de bisenti
mentul de dragoste, care, iată, are multe
confirmări în actualitatea lui 2018.  

C.
De la �ăran la academician!
Dic�ionarul „101…” este un fel de

mozaic, nu în planuri multidimensionale ci cât
se poate de reale, cu opiniile și valorile cele mai
diverse, fără a putea fi vreodată complete, ci, în
func�ie de accesul nostru la informa�ie.  Încercăm
SĂ FACEM ceva util astăzi și în viitor! Pe ce ne
bazăm?

În cercetarea știin�ifică se consideră că

o genera�ie ar avea durata de 30 de ani. Ar fi de
cuprins aproape 3 genera�ii întro via�ă de peste
80 de ani, cu cei ca Nicolae Balan, Ștefan Boboc,
Ion Mâcnea, Constantin Toma, A.D. Tudosie,
Cornelia Vieru (56 de ani de serviciu), ș.a.
cuprind cel pu�in două genera�ii „pline” cu rezul
tate (după anii de formare). Majoritatea celor
incluși depășesc 30 de ani de activitate. Chiar și
cei care au cam pierdut legătura cu Vasluiul ca
Daniela Gîfu, Adina Huiban, Constantin Chiper,
ș.a. tot își păstrează destule merite în făurirea
unei culturi locale. Este și o genera�ie viguroasă
și matură cu Gabrela Ana Balan, Mihaela
Băbușanu, Lauren�iu Chiriac, Cristian Lapa, Lu
cian Onciu, Cătălin Sîmpetru, care mai are multe
de spus. Desigur, nu putem include plagiatori sau
persoane care, chiar la vârstă matură, nau real
izat nimic durabil.



PLECA	II, DAR CARE ÎI MAI
SERVESC PE VASLUIENI.

Desigur, e un aspect de lămurit: născu�ii
la Vaslui, activând o bună perioadă în acest areal,
dar, pleca�i în mari orașe sau în străinătate, tre
buie lua�i în calcul sau nu. Chiar sunt câteva
nume mari cu merite deosebite în  istoria recentă
a locului: acad. Constantin Toma născut în com.
Bo�ești se întoarce des la locul nașterii, scrie de
spre oameni, are și o monografie, deci locuiește
și activează în filiala Academiei la Iași, dar are
prezen�e remarcabile printre consătenii săi. 
Academicianul  AOȘR Ionel Miron, născut la
IvăneștiVaslui, revine mereu la lotul său de
pământ de acolo, are și o serie de ac�iuni cu
școala din  localitate, cu produc�ie bio, i sa dat
numele Ionel Miron, Școlii. Cum el tot revine la
locul său de baștină, merită  aten�ia noastră.

Daniela Gîfu, e o bârlădeancă ajunsă
universitar la Iași, mare ziaristă, o activistă
socială mai greu de definit, dar o prezen�ă
obișnuită la manifestări culturale din jude�.
Daniel Cernat Marin, avocat în București, a ac
tivat mul�i ani în BârladVaslui, fiind întemei
etorul posturilor de radio Unison, ziarist remarcat
de BBC, VOA, Deutsche Welle ș.a. Cum are
proprietă�i imobiliare și de teren în raza
prezentată, nu poate lipsi dintre cei 101… cum
nu lipsește nici ca prezen�ă directă aici. 

Cazurile cele „mai curate” sunt ale lui
Lucian Pârvoiu și Cătălin Striblea, doi mari gaze
tari de rang na�ional, contemporani, descoperi�i
și forma�i la Unison Radio Vaslui și la Televiz
iunea Vaslui; după absolvirea facultă�ii fiind
angaja�i la BBC, Televiziunea Română și alte
posturi centrale. Oameni serioși, cu foarte mare
prestigiu în presa na�ională, tinerii aceștia

vorbesc întotdeauna pozitiv de vasluieni, apără
prestigiul lor spiritual, combat categorisirea
peiorativă de către presarii speculativi și nu în
totdeauna obiectivi (Aurina Petrea Știrbu este o
alergătoare remarcabilă după subiecte spectacu
loase pe întreg teritoriul României). Desigur, la
această listă sar mai putea adăuga câteva nume
cu rezonan�ă… profesională cu dezavantajul că...
lungim prea mult discu�ia. Adăugăm doar câteva
nume de ziariști locali, cu merite evidente: Cris
tian Nicolae Lapa, Lili Trifu, Clara Bișoc, Petru
David.

O eviden�iere fugară: Ben Todică (Aus
tralia) și Valentina Teclici (Noua Zeelandă) sunt
cei mai de departe... vasluieni(?!). 

O simplă noti�ă: cu absolut to�i cei
nominaliza�i ne cunoaștem personal, iam publi
cat, îndrumat. Mai credem că, și acei care se cred
sau chiar sunt oameni de știin�ă, fără jurnaliști,
mai ales cu obiectiv cultural, rămân, sigur, TOT
niște necunoscu�i.

...............................................................................

MIHAI APOSTU
„Un poet care șia depășit mereu 

condi�ia umană individuală”
(D.V.M.)

Născut la 14 septembrie 1962 în co
muna Dodeşti, judeţul Vaslui

Domiciliu resedin�a: 
Loc. Dodești, Nr. 103, Com. Dodești,

Jud. Vaslui
Debut publicistic: Revista „Flacăra”

,1989
Debut editorial și alte volume: 
„ Atentat la poezie” (Ed. Macarie,

Târgovişte  1995)
Volume publicate: 
„Atentat la poezie” (Ed. Macarie,

Târgovişte  1995)
„Vocile” (Ed. Cronica, Iaşi – 1997)
„ A cincea stare” ( Ed. Junimea, Iaşi –

2000)
„ Dialoguri perpendiculare” ( Ed. Pan

filius, Iaşi – 2001)
„ Poemele auguste” (Ed. Pim, Iaşi –

2010)
„Victor Ion Popa şi comuna Dodeşti”

(Ed. Pim, Iaşi – 2011)
„Lumina vine din interior (Ed. Pim, Iași

– 2012)
„Planeta între noi doi (Ed. Pim, Iași –

2016

...............................................................................

MIHAELA BĂBUȘANU

„Am ajuns să spun cu toată mândria
că Mihaela e poetă de la școala (liceul) lui
Marin” 

(D.V.M.)

Din  Bacău, n. 12 martie  1976  în
Băbuşa/Băceşti, Vaslui

Muzeolog, poet, expert bunuri cu val
oare memorialistică, realizator/prezentator tv,
jurnalist, promotor cultural

Căsătorită, un copil: MihailDacian,
BăbuşanuVieru (născut la 2.03.2018)

Parinţii ANA (casnică),  născută UN
CESCU (ONCESCU)  cu  bunica din partea
mamei provenind din respectabila familie
AVERESCU şi MIHAI BĂBUŞANU pădurar,
descendent al familiei de răzeşi BĂBUŞANU în
temeietori de sat. Pentru faptele lor de vitejie
(probabil în urma bătăliei de la Podul Înalt)
voievodul Ştefan  cel Mare lea dat răzeşilor
Băbuşanu, Beciu, Niţă, Lupan şi Mitache moşii
în aceste locuriconform etnologului Dorinel
Ichim).

...............................................................................

ANUN	
Sa deschis Braseria Roze, pe str. Frunzelor, nr. 2 (în spatele Recumed Clinic). Oferim diverse

sortimente de sandwichuri, salate, sortimente de patiserie proaspete, preparate cu produse absolut
naturale, cu gust de altă dată. Rela�ii la tel. 0745 917 625.

Vă așteptăm, cu drag!
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Reporter: Bună ziua, Neculai Ignat, primarul comunei Pușcași. Nu văd eu semne de
mul�umire pe chipul primarului, dumnealui se plângea în prealabil că încă nu are un buget. Dar, din
experien�a domniei tale, domnule Ignat, po�i să ne spui câ�i ani nu ai avut buget și totuși comuna 
sa dezvoltat?

Primar: Da, dar acum suntem întro perioadă de schimbare a anului fiscal, purce
dem în anul 2019 evaluând rezultatele muncii de anul trecut și planificând modul cum vom
evolua în acest an în func�ie de perspectivele care ni se oferă. Prima întrebare este dacă indi
catorii financiari și economici ai comunei Pușcași în 2018 au fost realiza�i. Am făcut economii
ca urmare a regimului strict de consumare a fondurilor indiferent de mărimea lor. Va fi o
problemă spre finalul anului 2019 când situa�ia se arată ca fiind întunecată. Problema este
legată de bugetul, care acum este în dezbatere în camera parlamentului. Bugetul va fi acordat
și cu acordul partidelor parlamentare, acelea care au contribuit și în anul trecut la bunul mers
economic al comunei.

R: Trebuie să amintim cititorilor noștri că Neculai Ignat este primul doctor în economie
din istoria jude�ului Vaslui. Domnule doctor, spune�imi dacă puseul infla�ionist provocat de mărirea
salariului minim pe economie este benefic.

P: La nivel înalt altfel se văd problemele decât la nivelul de jos. La nivelul
organiza�iilor comunale de stat sau de partid, problemele sunt altele dar există subtilită�i,
amănunte pe care cei de la guvernare nu le știu. Sau dacă le știu nu le pun în valoare așa cum
trebuie. De aceea a�i văzut că în anumite sectoare de activitate din economia României au
apărut niște disfunc�ionalită�i, niște inadverten�e, necorelări de date și indicatori, ceea ce va
scădea încrederea popula�iei în guvernare, în seriozitatea guvernării, în asigurarea materială,
în asigurarea mijloacelor bănești și de for�ă de muncă astfel încât să se realizeze to�i indicatorii
prevăzu�i.

R: Încă o dată, iluzia aceasta a măririi salariilor (pentru că de fapt nu se măresc, sa făcut
de la 12001400 la 1900). Dar statul a luat 400 și a dat 60 de lei oamenilor. De la 1900 la 2080 statul
ia 100 iar cetă�eanul ia 80 de lei. Prin urmare se provoacă deliberat un puseu infla�ionist. Care este
părerea domniei tale? Așa ceva poate fi benefic?

P: Eu cred că încă de la început trebuie să spunem că bugetul statului român nu este
echilibrat. Trebuie echilibrat bugetul na�ional pentru a declanșa în partea de jos a popula�iei

acele aprecieri pozitive, zvâcniri pozitive. Vede�i că la noi în �ară, se ridică cineva, ridică o
problemă și lucrurile merg așa până la final.

R: Iluzia aceasta a creșterii salariale permite salariatului să cumpere aceleași produse pe care
le cumpăra și înainte. Dar se poate spune că trăim la nivel european, sau și aceasta este o iluzie?

P: Eu cred că aceasta este o problemă care va avea solu�ie în câ�iva ani. Sau 
înregistrat niște creșteri care vor avea urmări în anii următori. Să nu uităm că un punct de pen
sie de acum se reflectă peste 10 ani de zile. Adică trecut prin toate barierele sistemului fiscal
acest venit va ajunge la cetă�eanul de rând. Adică noi în România avem mul�i care nu lucrează,
mul�i care sunt pensionari, cărora nu le permite starea de sănătate să muncească. 

R: Atunci ce se va întâmpla? Va exista în continuare un exod spre Europa de Vest?
P: Vor fi decalaje între câștigurile realizate în România și cele realizate în altă parte.
R: Dar se va trece la euro în 20222024.
P: Asta nu înseamnă că se va realiza un venit care să mărească nivelul de trai. Nivelul

euro urmează pia�a internă. Leul va fi tot atât de puternic în România pe cât va fi de puternică
economia �ării în compara�ie cu economia �ărilor europene. Acolo este o „boabă”  mai atent
măsurată, cântărită, decât la noi.

R: Cum se resimte în via�a celor de la Pușcași, unde primar este un doctor în economie?
P: Asistăm la o conducere prea centralizată, după părerea mea. Guvernul a mai cedat

din atribu�iile lui la nivel jude�ean sau local, dar cam tot la fel au rămas problemele. De 
exemplu în ceea ce privește cheltuielile pentru municipiu și oraș. Cei de la primărie au avut în
tâlnire cu conducerea statului. Nu degeaba sau ridicat aici probleme. Banii sunt veni�i de la
popula�ie și primăriile ar trebui să dispună de acești bani.

R: Aceeași problemă este și la nivelul comunei Pușcași?
P: Deocamdată este aceeași problemă. Suntem complet bloca�i. Noi nu mai avem

pârghie de ac�iune, pârghia este de sus în jos.
R: Adică ve�i rămâne cu acei 3 km de asfalt netermina�i?
P: Nu neapărat. Deocamdată avem altă problemă la care nimeni nu se aștepta: lipsa

muncitorilor din construc�ii. Ca urmare sa emis Ordonan�a nr. 114, de urgen�ă, care
reglementează salariul minim în construc�ii la 3.000 de lei. Diferen�a este suportată în mod
aleatoriu de cine face construc�ia sau de către primărie. Centralizarea are o etapă bună și una
mai pu�in bună. Etapa bună este că angajatorului îi este lăsată o anumită larghe�e să plătească
datoriile la stat. Dar sunt anumite societă�i care se plafonează la salarul minim.

R: Concret, cum se reflectă această stare la Pușcași? Nu se poate construi școala, nu se
poate asfalta?

P: O investi�ie o blochează pe cealaltă. La nivel central se aprobă aceste investi�ii
�inând seama de câ�iva indicatori dar nu se poate realiza multitudinea de cerin�e pe care le are
popula�ia din fiecare sat, din fiecare comună.

R: Aș vrea să discutăm despre un anume subiect. Dumneata teai „gospodărit” în ultimii ani,
ai făcut școli, Pușcaș, este o comună dezvoltată, cu multe case. Dar ai folosit finan�are proprie, teai
folosit de oamenii dumitale. Dacă acum nu mai ai muncitori, nu este o problemă fără solu�ie?

P: Da, este vorba de migra�ia popula�iei, de plecarea oamenilor în alte �ări după câștig.
Dar este o mișcare haotică. Eu în�eleg ca plecarea popula�iei în alte �ări să fie coordonată de
cineva. Oficiul for�elor de muncă ar trebui să coordoneze.

R: Crede�i că ve�i realiza obiectivele pe care vi lea�i propus, sau a�i căzut în găleata cu de
presie?

P: La noi în �ară sunt efecte secundare, pe care le vom ordona până la urmă.  Noi sun
tem o �ară în dezvoltare. Avem posibilitatea să ne așezăm în rândul statelor dezvoltate. Dacă
suntem în dezvoltare nu înseamnă că suntem în lumea a VIIa. O �ară se dezvoltă în timp, dez
voltarea implică gândire, aplicarea unor axiome, în�elegerea no�iunii de profit. Fiecare are
locul său în această dinamică, loc, pe care trebuie săl în�eleagă.

R: Totuși cum vede�i ziua de mâine? Sunte�i optimist, sau a�i căzut în depresie?
P: Cred că situa�ia din �ară este o boală de durată mai lungă. Vor fi crize ciclice în con

tinuare de care trebuie să �inem seama. Neapărat la 10 ani trebuie să ne lovim de ceva, �ările
slabe rămân în astfel de situa�ii pe loc, sau cresc foarte pu�in.

R: Mul�umesc Neculai Ignat pentru lec�ia de economie.
P: Mul�umesc și eu.

Dumitru V. MARIN

PUȘCAȘI

A APĂRUT CARTEA DE
VIZITĂ A JUDE�ULUI

VASLUI

101 VASLUIENI 
PENTRU 100 DE ANI

Editura PIM, Iași, 
2019, 402 p.

E . . .  1 6 ,  v i n e  n r.  1 7 / 2 0 1 9
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 „sec
torul” dinspre jurnalismul cultural.

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

D.V.M.
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DIN  STATISTICA  FUMATULUI
Fiind spiritual bogat,
Spun pentrua nu ştiu câta oară:
Se lasă omul de fumat
Când gatai ultima ţigară!

SIMBOLUL  HĂRNICIEI
La şes, pe dealuri ori în cornul luncii
Albina e abecedarul muncii,
Cu brio deci, încetul cu încetul,
Săi învăţăm cu toţii alfabetul!

OMUL  ÎN  ÎMPĂRĂ	IA  TIMPULUI
El, omul știutor de carte,
Ocupă locul său aparte
Șii un segment din infinit,
Iar ca segment, e mărginit.

Vasile LARCO 

FISCALITATE
După cum e guvernată
O întreagă Românie,
Cred co să avem îndată
Şi o... taxă pe prostie!

ÎNGRIJORARE
Cum iarnai grea, omătui mare
Şi nis pădurile cam ioc, 
Mă simt cuprins dengrijorare:
Vom importa şi... lemn de foc?

CONJUGALĂ
Mie soaţa, iarăşi, drăgăstoasă
Şi dulcei este astăzi tonul,
Dar intuiesc de cei mieroasă:
Că mâinemi vine iar... cuponul!

Mihai CABA

LA ANGAJARE
Pe o fatăau angajato,
Fărăa fi prea multe taine,
Însă cea recomandato
Ea �inea ascuns sub haine.

CONTRACT DE COLABORARE
Nu se pierde mai nimic,
Este calculat chiar totul:
Nui dai medicului plic,
Sigur dai, la popă, ortul.

CARIERA DOMNI	EI X
Prea multe nare ea de spus,
Dar vrea sajungă cât mai sus,
Iar diploma la o adică,
O va ob�ineatunci când„pică”.

Angela PISTOL

VACAN	Ă DE PENSIONAR
Pentruo pensie aparte,
Caren card abia tresaltă,
Marea este prea departe
Și o las, firește…baltă!

FĂRĂ COMENTARII
Noi, bărbaţii –astai soarta! –
Suntem, chiar din vremea veche,
Proştii fără de pereche,
Până nentâlnim…consoarta!

CA PESTE TOT
Vasile, îmbătat de unii,
Lovit la cap, de unun bar,
Pierzânduși uzul ra�iunii,
Ajunsen satul său, primar!

Janet NICĂ

CRONICĂ
RURALĂ

Ce vremuri mai erau peatunci,
Demult, de care nam uitat,
Când hoinăream prin văi și lunci,
Prin codrul cel înveșmântat,

Ca omul liber, nensurat.

Și ce frumos era în sat,
Plin cu livezi înfloritoare,
Cu oameni harnici, buni la sfat,
Dar și la joc în sărbătoare

Când mai furam şio sărutare.

Spre seară, istovi�i de munci,
Veneau din câmp cu care pline,
Mergeau la nun�i, scăldau și prunci
Și ce naveau ei în cămine!...

Deun timp au lipsuri şi suspine.

Aveau lăicere pe divan
�esute la război în casă,
Aveau căciuli de astrahan,
Iaveau și pe copii la masă,

Iar eu o mândrăaveam, frumoasă.

Aveau și cai, văcuţe, junci
Dar și neveste fără fard,
Cu drag privirea să�i arunci
La ei în curte peste gard…

Acum de dorul mândrei ard!
VASILE LARCO 

RONDEL DE
DRAGOBETE

NU MĂ ÎNŢELEGI

Măi băiete, măi băiete,
Tânăr şi frumos tu eşti,
Treci diseară pe la fete
Să lendrugi că le iubeşti,
La români e Dragobete,
Te îndemn să îndrăzneşti
Măi băiete, măi băiete
Tânăr şi frumos tu eşti...

Pune prin sărut pecete,
Fetele să cucereşti,
Totul rămânăn secrete
Mâine de le părăseşti
Măi băiete, măi băiete...

Marin MOSCU

În ochii mei acuma nimic nu are preţ
Ca taina ce ascunde a tale frumuseţi;
Căci pentru care altă minune decât tine
Miaş risipi o viaţă de cugetări senine
Pe basme şi nimicuri, cuvinte cumpănind,
Cu pieritorul sunet al lor să te cuprind,
În lanţuri de imagini duiosul vis săl ferec,
Sămpiedec umbrai dulce dea mergen întunerec.

...................................................................................

Şi azi când a mea minte, a farmecului roabă,
Din orişice durere îţi face o podoabă,
Şi când răsai naintemi ca marmura de clară,
Când ochiul tău cel mândru străluce în afară,
Întunecând privireami, de nu pot să văd încă
Ceadânc trecut de gânduri en noaptea lui adâncă,
Azi când a mea iubire eatâta de curată
Ca farmecul de care tu eşti împresurată,
Ca setea cea eternă ceo au dupăolaltă
Lumina dentunerec şi marmura de daltă,
Când dorul meu eatâta deadânc şiatât de sfânt
Cum nu mai e nimica în cer şi pe pământ,
Când e onamorare de tot ce e al tău,
Deun zâmbet, deun cutremur, de bine şi de rău,
Când eşti enigma însăşi a vieţii melentregi...
Azi văd din a ta vorbă că nu mă înţelegi!

Mihai EMINESCU

DRAGOSTE TÂRZIE
Da, teas iubi cum ma iubesti si tu.
Inimar spune da, cugetul nu.
Teai asteptat vâltoarea sa ma ia
Si sa ma arda în dogoarea ta.
De unde teai ivit sa mampresori
Cuatâtea stele si cuatâti fiori ?
Nu tiai dat seama, si deabia
Vedeam si eu ca ai putea
Sa fii copila mea.
Simtirea dragostei, ades nebuna,
Razletele streine lempreuna,
Si vârstele le face deopotriva.
Femeie patimasa, aprinsa, uscativa,
Esti tânara, trufase si frumoasa.
Ma vrei al tau siatât, si nuti mai pasa
De toti ai tai, de toti ai mei,

Jertfiti unei femei.
Ai vrut sa te desfaci dintre dantele,
Sa mi te dai ca versurilor mele.
Betia te prinsese de o data,
Si vreai sa fii a mea detot si toata,
Calcând o pravila, uitând
Ca ai iesit din rând.
Si team facut sa suferi, stiu,
În ce aveai în tine mai zvâcnit si viu.
Mam prefacut ca nunteleg,
Ca sa ramâi ce esti, si eu întreg,
Si team jihnit cu voie, sa ma ierti,
Poti sa blestèmi si sa ma certi,
Din departarea care îti ascunde,
Cu plânsii ochi, si coapsele rotunde.

Tudor ARGHEZI

Ion se plimbă pe stradă. Maria îl vede, deschide repede geamul şi îi
strigă:

– Ioane, vino sus la mine!
– Vin când o să fii singură!
– Dar nui nimeni acasă.
– Nu acasă, ci pe Pămînt!


Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie noua. Către Ion:
– Mă Ioane, să vezi, mia zis vînzătoarea că pălăria asta mă face să

par cu 10 ani mai tînără.
La care Ion:

– Şiatunci de ce nu ţiai luat trei?


Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei maşini de poliţie

în oglindă si accelerează. După o vreme, vede că nu poate scăpa de poliţist şi
trage pe dreapta. Poliţistul îi spune:

– Am avut o zi groaznică şi vreau sa ajung acasă. Dar mia plăcut
urmărirea. Aşa că zimi o scuză bună şi te las să pleci.

– Acum trei săptămâni, nevastămea a fugit cu un poliţist, zice
şoferul. Când team văzut în spate, am crezut că vrei să mio aduci înapoi.

BANCURIBANCURI
VEDETISME
Soacra mea, e fapt banal,
Ne se lasă, dă cu clanţa,
Căi vedetă la jurnal,
Când mă saltă... ambulanţa!

BARONUL
Baronui omul de substanţă,
Şia dovedito, nu o dată,
Căi arestat, cu aroganţă,
Şii declarat... basma curată!

CORUPTUL ZÂMBITOR
Încătuşat, ca vai de lume,
Murdar pozează infractorul,
Dar dânsul ştie, azi, de glume,
Căl limpezeşte... procurorul.

ROMÂNIA MEA DE BASM
În ţara noastrăi greu păcatul
Şi mă întreb, acuma, oare,
Povestea asta cu furatul
A devenit... nemuritoare?

Any DRĂGOIANU
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Diviziunea muncii în
colonia de albine

Am văzut cum se formează
şi ce rol au, în familia de albine:
regina şi trântorul, am văzu, cum se
formează albina lucrătoare, acum,
urmărim rolul lucrătoarelor în familia
de albine

Încă umede şi cu perişorii de
pe suprafaţa corpului de culoare
argintie, noile albinuţe abia ieşite din
alveole, se mişcă timide pe faguri,
urmărite cu mare atenţie de albinele
doici. Unele mai vioaie, se hrănesc
singure cu miere din alveolele pline,
altele sunt hrănite de către albinele
doici. După ce sau hrănit şi sau
uscat, intră în viaţa familiei.

Albina doică comunică prin
antene cu celelalte albine, ajută la
naşterea noilor albinuţe, hrănesc
larvele, căpăcesc alveolele cu larvele
mature, stau nemişcate asupra
puietului căpăcit menţinând o
temperatură constantă de 36380 C.
Ce este mai important, albinele doici,
pot prepara cu ajutorul unor glande
aşezate lângă esofag, lăptişorul de
matcă .

Curtencele sunt albine
doici care alcătuiesc un mic alai ce
însoţesc regina. O parte dintre ele o
hrănesc, altele o mângâi, unele o
dirijează, altele curăţă mai bine
alveola în care urmează să fie depus
oul

Jucăuşele sunt albinele care
au trecut pe la toate muncile din stup,
au împlinit ca vârstă 89 zile şi trebui
să meargă la cules. Ele ies pentru
prima oară afară din stup. Execută un
zbor de orientare in jurul, urdinişului,
în jurul  stupului, încearcă puterea
aripelor, fixează repere, se bucură
nespus de decorul de afară şi de
lumina Soarelui. Zborul jucăuş este
însoţit de un zumzet de satisfacţie.

Sanitarele sunt albinele
care menţin curăţenia desăvârşită în
stup. Ele scot afară albinele moarte,
mizeria făcută de trântori, gunoaiele
şi praful introdus de vânt. 

Vieţuitoarele ceva mai mari
pe care nu le pot scoate, cum ar fi:
şoriceii, şopârlele după ce le ucid cu
arma lor de apărare, acul cu venin, le
acoperă cu un strat de ceară şi
propolis, le mumifică pentru a nu
strica aerul din stup.

Străjerele Albinele străjere
patrulează în dreptul urdinişului, în
interior şi afară pe scândura de zbor.
Orice albină care se apropie de

urdiniş este oprită o clipă, o miroasă
pentru a constata că este de ale lor şi
o lasă să intre. Dacă are alt miros o
consideră, hoaţă si o fugăresc. La fel
se întâmplă cu viespile, bondarii,
fluturii, furnicile şi alte insecte care
vor să pătrundă la magaziile cu
miere.

Ventilatoarele prin
mişcarea aripilor creează curenţi de
aer, cu scopul de a menţine căldura
constantă in stup.

Ceresele şi inginerele
constructor sunt albinele lucrătoare
cătrora la o anumită vârsta le apar
nişte glande sudoripare a căror
secreţie în contact cu aerul se
transformă în nişte fulguşori,
fulguşori de ceară. Tot ele ca neîntre
cute maestre, construiesc alveole noi
sau le  repară pe cele deteriorate.

Culegătoarele
Plecate la cules, albinele

vizitează mii de flori, frunze, muguri,
locuri umede, de unde adună ; nectar,
sucuri dulci, polen, unele substanţe
cu caracter antibiotic (propolisul),
mană, cleiuri şi apă cât mai bogată in
săruri minerale. Albina în stadiul de
culegătoare, adună în guşa ei până la
34 mg. nectar sau culege în
coşuleţele aflate pe picioruşele din
spate 48 mg. polen. Ajunse la urdiniş
sunt, sunt controlate de străjere. În
stup sunt ajutate de doici să descarce
polenul şi propolisul 

Sacagiţele sunt albinele
care aduc în stup mari cantităţi de apă
necesară la umectarea polenului a
păsturi pentru hrănirea larvelor.
Magazinere 

Cu hărnicie, ca adevărate
chimiste îndepărtează apa din nec
tarul adus de albine, transformând
nectarul în miere. Tot ele

îndepărtează apa din polen , îl
amestecă cu miere,transformând,
polenul in păstură.

ACTIVITĂŢI  SPECIFICE
În stupină
Continuăm controlul

general de primăvară, la familiile
puternice, putem începe lărgirea
cuiburilor. Continuăm dezinfecţia,
mutând familia de albine în lăzile de
rezervă, acum, spălate şi dezinfectate
sau le mutăm în lăzi noi. Putem întări
familiile mai slabe cu rame cu puiet
căpăcit, aproape de ecluzionare, luate
de la familii mai puternice.

În atelierul stupinei
Preparăm soluţia de sodă

calcinată şi apă, pentru dezinfecţia
părţilor lemnoase ale echipamentelor
apicole. Concentraţia optimă este în
procente de 56%.( 6 părţi sodă
calcinată la 100 părţi apă). Soluţia are

un efect dezinfectant bun. Se aplică
fierbinte pe stupi, urmează o clătire
puternică cu apă curată.

La masa de lucru
Se pot studia proiecte

privind efortul de aliniere a
apiculturii româneşti la cerinţele api
culturii din U.E.

La reuniuni apicole
Participăm la cursurile

apicole, conferinţe, schimburi de
experienţe. Teme ca: Lucrări de
iarnăprimăvară în stupină. Se discută
în detaliu starea familiilor de albine,
se dau exemple care evidenţiază
experienţele şi tehnicile care au dat
cele mai bune rezultate.
Este bine să ştim…

În luna Aprilie înfloresc
următoarele specii nectaropoleni
ferice: alunul , arinul negru, arţarul,
podbalul, ghiocelul, brânduşa, mierea
ursului, salcia albă, salcia căprească,
răchita, ulmul, zambilele şi cornul.

Petru DAVID

Din Vaslui, din sufletul meu

COMOARA DIN TRESTIANA
ARTISTUL ION BURGHELE 

Vasluiul este, pe zi ce trece, o enigmă. Descoperim mereu locuri
minunate şi oameni care sfin�esc locul. Dar când se va ridica eticheta care ne
discriminează jude�ul? Când vom vedea pădurea dincolo de uscăciuni?
Căutând răspunsuri, voi continua să arăt lumii fa�a frumoasă, adevarată,
definită prin artă, cultură.

Sâmbătă, 16 februarie, la Trestiana, în spatele gardului roşu al ,,casei
cu brad", primii ghiocei au răzbit în lumină, păzind parcă o comoara din curte.
Este vorba de expozi�ia personală de artă a artistului vasluian Ion
BURGHELE.  Aici au fost deja în pelerinaj jurnalişti, oameni de  cultură,
elevi, profesori.

Casa artistului este un adevărat muzeu de opere de artă. Artistul 
mia marturisit că prima piesă a fost făurită în 1964, cu briceagul şi de atunci
sculptează în lemn de salcâm, dud, nuc, cireş, rădăcini. Colec�ia sa con�ine
177 piese catalogate. "De aici nu pleacă nimic, nici spre prieteni nici spre
expozi�ii. Dar uşa mea e permanent deschisă vizitatorilor". Încercând să
respecte formele din natură,  artistul  descoperă povestea din spatele lemnului
cioplit. La intrare ne întâmpină un trunchi pe ale cărui noduri sau  aşternut
anii de naştere ai celor dragi din familie. Mie mia re�inut aten�ia piesa
,,Porumbelul rănit”, de o frumuse�e aparte. Bucata de lemn în forma
porumbelului cu aripa frântă, pe care a însufle�ito,  a fost extrasă din piciorul
unui pod care se află chiar la intrarea comunei în care locuiesc eu, Alexandru
Vlahu�ă.

Pentru că astăzi, când scriu aceste rânduri, este  19 februarie, gândul
îmi este la Brâncuşi şi spun: aici, în Trestiana, undeva în Vaslui, artistul Ion
Burghelea este viu! Vă invit să face�i un popas la casa cu brad, să descoperi�i
comoara operelor sale de artă!

Gabriela Ana BALAN

A APĂRUT CARTEA DE
VIZITĂ A JUDE�ULUI

VASLUI

101 VASLUIENI 
PENTRU 100 DE ANI

Editura PIM, Iași, 
2019, 402 p.
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TRADI�II ȘI SUPERSTI�II 
DE DRAGOBETE

Conform vechii zicale, “Azi e Dragobetele, se sărută fetele”. În fiecare
an pe 24 februarie românii de pretutindeni sărbătoresc Dragobetele.

În mitologia românească, Dragobete era zeul tinere�ii, al veseliei dar
și al iubirii. Ziua în care românii sărbătoresc Dragobetele coincide cu
sărbatoarea Aflării Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Totuși, această sărbătoare este puternic înrădăcinată în cultura romana.
Dragobetele este un personaj transmis din genera�ie în genera�ie de la vechii
daci, transformat mai apoi întrun protector al tinerilor și patron al iubirii.

Conform unor legende populare, Dragobetele este chiar fiul babei
Dochia, un tânăr chipeș și iubăre� care obișnuia să seducă toate femeile care îi
ieșeau în cale. Totuși, în zilele noastre, Dragobetele reprezintă pentru români
simbolul suprem al dragostei autohtone.

Celebrarea Dragobetelui se bucură de o simbolistică aparte, extrem
de bogată și interesantă. Acesta reprezintă atât începutul, cât și sfârșitul, în
ceperea unui nou anotimp, moment în care natura începe să prindă via�ă.

În vremurile de demult și în unele zone chiar și în prezent, de Drago
bete tinerii îmbrăca�i în haine frumoase obișnuiau să se adune în păduri și să
culeagă buchete cu primele flori ale primăverii. Culesul floilor se făcea cu voie
buna dar și cu cântece și un fel de joc numit zburătorit.

La ora prânzului fetele obișnuiau să fugă către sat în timp ce băie�ii le
fugăreau în încercarea lor de a le prinde și de a le săruta. Dacă băiatul era drag
fetei, aceasta se lăsa prinsă și sărutată. Semnifica�ia sărutului în acest caz era
un echivalent al logodnei și al înfiripării iubirii dintre cei doi. Seara logodna se
anun�a în cadrul comunită�ii satului și a membrilor celor două familii.
Participan�ii la sărbătoare, în concordan�ă cu tradi�ia erau considera�i
binecuvânta�i în acel an, bucurânduse de toate din belșug, fiind feri�i de boli.
O supersti�ie din popor spune că persoanele care nu sărbătoreau această zi erau
pedepsite să nu poată iubi în acel an.

Dacă de Dragobete vremea se prezenta mohorâtă, iar ziua era
friguroasă, ploioasă sau ningea, tinerii se adunau întro casă unde să petreacă,
să lege prietenii sau să se �ină de jocuri.

În unele zone ale �ării tinerele aruncau unele acuza�ii pentru farmecele
de urâciune făcute împotriva rivalelor în iubire. Tinerii băie�i obișnuiau să își
cresteze pu�in bra�ul în forma unei cruci, atingânduși tăieturile și rostind
jurământul de a rămâne toată via�a fra�i de sânge.

Tot în această zi bătrânii din sat se preocupau mai mult decât de obi
cei de animalele din ogradă. Cei în vârstă credeau că în ziua de Dragobete
păsările își aleg perechea pe via�ă. Tot în această zi sacrificarea animalelor este
interzisă.

Acum mult timp, exista obiceiul conform căruia tinerele necăsătorite
să strângă zăpada pu�ină care se mai găsea, numita și „zăpada zânelor”. Apa
apărută în urma topirii acestei zăpezi ar fi avut proprietă�i magice când venea
vorba de iubire, de descântece de iubire, dar și de ritualurile de înfrumuse�are.
Mai mult, conform datinilor străvechi, această zăpadă a apărut în urma surâ
sului zânelor. Tocmai de aceea fetele obișnuiau să își clătească chipul cu
această apă, pentru a deveni la fel de frumoase precum zânele.

O supersti�ie spunea că fetele care nu se întâlneau în această zi cu o
persoana de sex masculin nu aveau parte întreg anul de iubire. Mai mult, în
unele sate se credea că toate fetele care ajung să atingă un barbat dintrun sat
învecinat vor fi îndragostite tot timpul anului.

În unele regiuni din �ară se obișnuia ca în această zi să se scoată din
pământ rădăcini de spânz pe care oamenii le foloseau pe post de leac pentru vin
decarea unor boli.

De asemenea, conform tradi�iei, în această zi bărba�ii trebuie să fie în
rela�ii cordiale cu toate femeile. În această zi bărba�ilor nu le era permis să
necăjească femeile sau să se certe cu ele. În caz contrar aceștia ar fi avut parte
de o primăvară plină de ghinion și un an greu. Pentru ca iubirea dintrun cuplu
să rămână vie dea lungul anului, tinerii trebuie neaparat să se sărute în ziua de
Dragobete.

Tot în această zi, lucrul capului, �esutul, cusutul și toate treburile grele
de pe lângă gospodarie nu sunt permise. Totuși, în această zi este permisă
cură�enia deoarece se considera ca aceasta este aducătoare de prospe�ime și de
spor.

În ziua de Dragobete atât flăcăii, cât și tinerele nu au voie să plângă.
Conform tradi�iei, persoanele care plâng în această zi vor avea parte de necazuri
și supărări în lunile care vor urma.

În unele regiuni din �ară, ajunul de Dragobete este tratat la fel ca și
noaptea de Bobotează. Tinerele care doresc să își afle ursitul își pun sub pernă
busuioc sfin�it, sperând că Dragobetele le va ajuta săși găsească ursitul.



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
76 locuri de muncă disponibile la 20.02.2019

– AUTO B H N SRL 1 profesor în învatamântul
profesional și de maiștri

– AUTOBUZUL SA 1 șofer autobuz
– BAXGILDOR SRL 2 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă
– CHIRUXEL SRL 3 confec�ioneriasamblori arti

cole din textile
– CIBLIM PROD SRL 3 confec�ioneri articole din

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

– DOGMA IMPEX SRL 1 cizmarconfec�ioner
încăl�ăminte, după comandă, 1 șofer autobuz

– INVESTCAD SRL 1 cizmarconfec�ioner
încăl�ăminte, după comandă, 1 șofer autobuz

– MAGHITOS SRL 2 vânzători
– MĂRĂNDESCU DANIELA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 frizer
– MARKALG FOOD SRL 2 ajutor bucătar, 4

bucătari, 3 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor
solide și semisolide, 4 ospătari (chelneri)

– NAZARET DENT SRL 1 secretară
– NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL 1

preparator surogate cafea
– PANTOCIM SRL 2 confec�ioneri articole din

piele și înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– PRODCYP IMPEX SRL 2 vânzători
– ROMEMA COM SRL 1 vânzător
– SC AM IDRICONS SRLD 1 muncitor necalificat

la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faian�ă, gresie, parchet

– SC BENAZA SRL 1 gestionar depozit, 1 operator
introducere, validare și prelucrare date

– SC BUCUROSII SRL 1 croitor, 1 tapi�er
– SC MADEROM SHOES SRL 2 confec�ioneri arti

cole din piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC REIAda SHOES SRL 2 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori

– SC"Contab Husi"SRL 1 contabil
– SPIDERFLUX SRL 4 spălători vehicule
– VIACONS RUTIER SRL 1 lăcătuș mecanic, 1

mecanic auto, 14 muncitori necalifica�i la între�inerea de
drumuri, șosele, poduri, baraje, 2 șoferi autocamion/
mașină de mare tonaj

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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LÂNGĂ APA DE IZVOR...LÂNGĂ APA DE IZVOR...
BEREZENI

Reporter: Pe Valea Prutului, la Berezeni, există un personaj care are atributele unui patri
ot adevărat. Prietenul nostru, Toader Dima, este primarul acestei comune având un nume cu
rezonan�ă plăcută și care ne face să ne gândim la Berezina, locul unei bătălii vestite purtate de �arul
Rusiei. Doar că Berezina noastră este o comună de pe Valea Prutului, având una din grani�e Prutul.
Domnule primar – inginer, a mai rămas vreounul din vechile poduri de peste Prut?

Primar: În primul rând vă urez „Bună ziua și bine a�i venit” la Berezeni și dorim un
an bun pentru toată lumea și pentru dumneavoastră – colaborator vechi; de asemenea și pen
tru cetă�enii comunei, oameni gospodari, oameni deosebi�i, cu credin�ă în Dumnezeu și care
sau ghidat întotdeauna după o maximă: „Să faci ce știi dar să știi ce faci”. D e s p r e
poduri… unele erau din perioada colectivizării, altele între cele două războaie mondiale – al
treilea sau al patrulea sa finalizat în al doilea război mondial. Era un pod de pontoane care
mergea dincolo spre Basarabia. Podurile având structură de lemn au putrezit. Au fost făcute
desecări și sa construit un dig pietruit care merge la Lunca Prutului.

R: Nu sa făcut legătură cu �iganca, unde a avut loc vestita bătălie? Este foarte aproape,
de asta întreb.

P: Nu. La Fălciu este un pod mare de cale ferată. Peste Prut noi am avut două poduri
ari: de la Bumbăta la Vetrișoaia – pe care se mergea la Leova. Am vorbit cu președinta
Consiliului raional și mia zis că și acum mai au podul acela vechi pus de o parte, conservat,
pregătit de a fi refolosit (când vor primi undă verde).

R: Știu de ce am zis că sunte�i patriot. Dar am o întrebare: îi pute�i ajuta pe moldovenii de
peste Prut În alegerile acestea de peste câteva zile? A�i fost pe acolo?

P: Nu cred că putem săi ajutăm, suntem state independente. Așa cum a zis și fostul
președinte al �ării: fratelei frate, dar brânza este cu bani. Dacă există cetă�eni moldoveni în
Berezeni, ei vor avea tot sprijinul nostru ca să poată ajunge la vot.

R: Ave�i mul�i cetă�eni moldoveni în comună? Pentru că unii au făcut exces.
P: Sunt pu�ini la noi. La nivelul jude�ului Vaslui sunt multe discu�ii pe această temă.

R: Aș continua discu�ia noastră pe tema patriotismului cu din altă perspectivă. Aici în
comună este singura unitate din jude�ul Vaslui care se men�ine de peste jumătate de secol. Fostul
Agroind sau CAPul. Și iată că în prezent ave�i cel mai mare sistem de iriga�ii din Moldova.
Greșesc cu ceva?

P: Nu greși�i, dar nu ne putem compara cu toată Moldova. Avem cea mai mare
suprafa�ă irigată din jude�ele Vaslui și Iași, întinsă între Albi�aFălciu. Au fost cam 18.000 de
hectare. După ce au apărut UAI – urile, tot sistemul de canalizare, care era, a trecut în pro
prietatea UAIurilor. Sta�iile mari de pompare au intrat în proprietatea statului care a
investit acum bani pentru modernizarea lor. Deja sunt proiecte, în jur de un milion de euro,
pentru modernizarea sistemului de iriga�ii. Acum se primesc bani și pentru instala�iile de iri
gat. Este ini�iativa Ministerului Agriculturii de a crește sistemul de iriga�ii al �ării, mai ales
că avem și apă și avem și construite și amplasamentele pentru instala�ii. Trebuie să avem și
culturi rentabile, pentru că azi nu se mai vorbește de 34 tone de grâu la hectar. Cine nu face
8 tone de grâu la hectar nu are ce căuta pe pia�ă, pentru că nuși acoperă cheltuielile.

R: Suntem la mijlocul lui februarie – o iarnă primăvăratică. Cum sta�i cu nădejdea zilei de
mâine?

P: Viitorul arată bine. A căzut foarte bine zăpada, au fost și precipita�ii, condi�iile
sunt propice pentru ca grâul să răsară în  continuare. Temperaturile nu sunt așa de scăzute
încât să nu încol�ească culturile de grâu, orz, rapi�ă chiar.

R: Deci, există speran�ă pentru culturile care nu au răsărit astă toamnă?
P: Grâul continuă să răsară și de acum încolo, din experien�a mea. Dacă sa respec

tat tehnologia culturii, nu există nici o problemă. O cultură pentru care sau respectat toate
verigile tehnologice va fi o cultură bună.  

R: Am zis că fac interviu fulger cu dumneavoastră și ca primar și ca inginer, dar eu știind
că unii oameni își pun întrebări cu această primăvară încă nevenită mă gândesc să prelungesc pu�in
discu�ia noastră și să dezvăluim ce proiecte ave�i. Cu ce ve�i ieși în acest an pe „pia�ă”, cu ce ve�i
rupe gura târgului?

P: Nu avem nimic deosebit fa�ă de al�ii din celelalte comune, trebuie doar să
demarăm lucrările la proiectele de investi�ii pe care le avem anul acesta. Suplimentarea

aduc�iunii de apă la Berezeni, deja este o societate la Comănești care a câștigat proiectul.
Când va fi vreme favorabilă trebuie să facem pu�urile, să ne racordăm la casa de apă cu sta�ia
de tratare. Transmir a câștigat licita�ia pentru construirea a șase km de drumuri, trebuie să
demarăm proiectele pentru construc�ia pie�ii agroalimentare. Așteptăm să se demareze
proiectele pentru modernizarea Căminului cultural, a Centrului social, sunt multe care vor
demara în acest an. Sperăm ca întrun an, doi să finalizăm toate aceste proiecte, pentru că
acestea trebuie executate întro perioadă de 2436 de luni.

R: Domnule primar ave�i niște fântâni foarte frumos amenajate în Berezeni. Oamenii le
folosesc foarte mult, se fac chiar cozi. Ce face�i cu ele dacă ve�i aduce apa la robinet?

P: Întotdeauna vor exista aceste fântâni. Dacă am pavat cei patru km cât avem în
satul Berezeni, am avut grijă să nu distrugem aceste fântâni care sunt vechi de când este făcut
satul Berezeni ci leam modernizat. Am făcut foișoare, am făcut sta�ii de pompare, în așa fel
încât să nu folosească cetă�enii propriile lor găle�i. Toate sursele de apă sunt izvoare izolate
în așa fel încât să nu aibă acces animalele la ele. Toate fântânile din Rânceni, Mușata și
Strugule� leam izolat, încercăm să păstrăm cură�enia, am tăiat pomii care puteau să se
prăbușească peste oameni, peste animale. Vom construi un spa�iu civic unde vom planta pomi
– după un proiect aprobat de specialiști. Să facem un centru frumos, pavat, cu parcare, cu
pia�ă agroalimentară.

R: Aș vrea ca acest reportaj să se numească Apă limpede de izvor la Berezeni.
P: Aceasta nu este ceva deosebit, să ai o apă limpede și curată. Săptămânal colectăm

probe de apă, pentru că avem nevoie de apă curată indiferent dacă suntem de la sat sau de la
oraș. Dar apa care va fi distribuită va fi tratată corespunzător.

R: Eu trebuie să plec pentru că reporterului îi stă bine cu drumul. Dar dumneavoastră
încotro vă ve�i îndrepta acum?

P: Avem un proiect pentru o platformă de depozitare a gunoiului la Roșiești și deja
este o societate din Roman care a câștigat licita�ia pentru transportul gunoiului. Avem
inten�ia să achizi�ionăm un tractor care să transporte gunoiul menajer la aceste platforme.
Pe oameni încercăm săi convingem să nu amestece resturile menajere cu gunoiul de grajd pe
care îl vom transporta noi.

R: Domnule primar și inginer doctor, felicitări pentru gândurile cele bune și așteptăm să
vă apuca�i de treabă pentru că este nevoie de experien�a dumneavoastră.

P: Navem ce face. Mergem înainte. Mul�umim domnule profesor.
Dumitru V. MARIN
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