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LANSARE � SĂRBĂTOARE,
LA BÂRLAD

www.tvv.ro
Tel 0744 231380

Și a fost lansarea cu nr. 5 a Căr�ii de identitate a jud. Vaslui; după Huși,
Iași, Berezeni, Vaslui, ca fiecare să poată participa.

Și a fost a Va edi�ie a Simpozionului OMAGIU CĂR	II ȘI CULTURII
VASLUIENE care să consemneze existen�a în pia�a culturală a nr. 17 din 
Revista interna�ională MERIDIANUL  CULTURAL  ROMÂNESC, în or
ganizare privată, adică pe banii subsemnatului. Cine mai face astăzi, aseme
nea „gesturi culturale”? Unde, în jude�, nici vorbă.

Și, a fost un moment cultural pe cinste la Biblioteca „Stroe Belloescu”
între orele 13.00 și 15.00, vineri 12, ora 13, pentru care mul�umim Doamnei
Cristina Vizitiu, moderatoare și gazdă. Sala plină nea dat curaj.

ȘI, a mai fost ceva: prezen�a unora dintre cei 101, public avizat și un
număr de elevi de la liceul „Mihai Eminescu” (mul�umim directorului Pricop),
care sau aflat întro „petrecere cu vorbe” rară, dacă nu cumva, unică. Au 
lipsit oficialită�i, absen�ă pentru care le mul�umim… La Iași, au fost, la Berezeni
iarăși, ce atmosferă propice actului cultural…!!!

Aș vrea să subliniez câteva aspecte:
– Lipsa oricărui reprezentant de publica�ii locale (cu excep�ia ziarului

Meridianul și revista M.C.R), fapt care arată clar ce analfabe�i se află în
componen�a redac�iilor, ce catastrofe în conducerea lor. Cu două asemenea
prăpădenii publice ne aflăm în judecată (voi reveni pe chestia asta).

– Deși e o carte eveniment, deși e o revistă INTERNA	IONALĂ cu peste
500 de colaboratori din toată lumea MARE, mărun�eii la �â�a publică din jude�
se fac a nu ști, sau, chiar vor să rămână proști: adică de ce să știe ei câte ceva
din realizările socialculturale când nui preocupă decât ma�ul gros?

– Există un nucleu cultural activ (pe banii lor), talentat (cu căr�i valoroase
pe masă), cu disponibilită�i sufletești puse în slujba unei comunită�i care le face
mare cinste. La Bârlad nau lipsit Gabriela Ana Balan, Simion Bogdănescu,
Vasile Chelaru, Oltea Rășcanu și Viorica Ghenghea cu „Artă, tradi�ie, cultură”
adică o societate nonprofit și nonajutată care de ani buni încurajează talente,
le lansează pe pia�ă. Acum au organizat și o expozi�ie de sculptură și un 
spectacol bine articulat. Prof. Iolandina Ivan și un grup folcloric în costume
na�ionale, din Băcani, au sus�inut un moment patriotic notabil.

Desigur, în mare parte, cam to�i au avut păreri pozitive despre carte și
autor, despre valoarea celor 100, reprezenta�i și corect selec�iona�i de autor.

Pe scurt, direct, clar: a fost o mare sărbătoare culturală, la această
lansare. Asta e tot!? 

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 cuantificat
exact.” 

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

(15 iulie, 2018)
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STELIAN TURCU,

UN  PRIMAR RESPECTAT

LE�CANI – IAȘI

Pentru cine nu știe, satul și comuna Le�cani e la o asvârlitură de bă�
de la Iași spre nord, la șoseaua rapidă spre Târgu Frumos și Suceava.

Tot pentru cine nu știe, de foarte pu�in timp sa inaugurat aici o
primărie, adică o clădire ultramodernă, cu toate facilită�ile possibile.

Tot pentru cine nu știe, aici e primar, din 2012, un jurist de marcă,
absolvent al Facultă�ii de Drept, mai mărun�el de statură dar mai curajos decât
oricare primar liberal din jude�ul Iași, unde majoritatea foștilor liberali au
refuzat bătălia politică și sau retras sub umbrela PSD.

Considera�ia noastră deosebită pentru primarul din Le�cani rezultă
din 2 elemente definitorii: 1. „primarul e dator să asigure concetă�enilor locuri
de muncă” a decretat dl Turcu, și, 2. Bătălia pentru zona comercială specială
pentru Iașul cel în dezvoltare, deci parc industrial unde săși găsească de lucru
ai săi.

Neam nimerit în primărie în ziua de 09.04. anul acesta și am
constatat la fa�a locului stima și afec�iunea de care se bucură în rândul
personalului primăriei. Am văzut cam același lucru de sărbători, numai că la
scară mai mare, adică toate forma�iile folclorice locale au venit săl

sărbătorească și să fie împreună de Sărbătorile de iarnă.
Știind că jr. Stelian Turcu e din Le�cani, că locuiește aici, că

împreună cu so�ia au 2 copii, e fapt clar: e deal locului, „face” lucruri
deosebite pentru ai săi, este demn de respect și pre�uire.

Ziarul Meridianul de Iași – Vaslui – Bacău se alătură cetă�enilor din
Le�cani și „participă în scris” urândui La Mul�i ani cu sănătate de ziua de
naștere. 

Mult succes în via�ă și pe func�ie, Dle Stelian Turcu.
Dumitru V. MARIN

PERETELE DE FLORI, 
DE LA 

BOGDĂNEȘTI – VASLUI

Imagine mai rară pe care am
realizato în proaspătul nostru raid
prin comunele Bogdănești – Bogdana
– Lipovă�, de mar�i, 16.04.19. Intrând
în sat pomii care erau bine înflori�i
alcătuiau un perete din flori de
primăvară, o imagine rarisimă pentru
satele moldovene.

Am văzut și fotografiat în
satele Un�ești, Ulea, Bogdănești
oamenii de la 416 la muncă, în jurul

orei 11, semn că grija pentru frumos
și util nu lipsește. Viceprimarul
Costel Stângă cu care am convorbit
cu mare plăcere șia lăudat consătenii
cu care, zice el, se în�elege bine, deși
mai bine ar fi să angajeze un număr
de oameni cu care să efectuieze
mul�imea de lucrări necesare în
comună.

Am fotografiat cu plăcere
noua aripă a clădirii primăriei, 

undeși au birourile primarul și
viceprimarul. Aveau mare nevoie de
acest spa�iu și lau construit prin
eforturi proprii, merită săl frecven
teze cât mai mult timp de aici în
acolo.

Mam întâlnit din nou (ca și
la Banca) cu o Comisie completă în
frunte cu Garda de mediu, gata să dea
soma�ii sau amenzi, fie și pentru
câ�iva saci cu gunoi arunca�i pe
marginea drumului de către persoane
mai certate cu disciplina și
conștiinciozitatea; că, apele, cine să
le polueze și cu ce? Întreba�i pe rând,
cei 5 = cinci au evitat să răspundă,
fiecare ascunzânduse după
„purtătorul de cuvânt” al sectorului
din care face parte. Nam vrut să
insistăm dar fuga lor de răspundere
nu nea plăcut nicicum.

Revin doar cu câteva
cuvinte pentru Costică Stângă, un
viceprimar deosebit de destoinic, de
care ar avea nevoie orice comună din
�ară: documentat, foarte mobil,
respectuos, intreprinzător. Se vede de
departe dragostea lui pentru locurile
natale… și dorin�a de muncă.

„E unul dintre oamenii de
bază ai echipei din Primăria
Bogdănești” mia zis primarul „care
aleargă” dr. Ioan Doroban�u. Cum
mai avem multe de discutat în
legătură cu problemele și realizările
comunei Bogdănești, vom reveni cu
un amplu interviu, foarte curând, dar
nu vom uita, poate să vă  vorbim
despre peretele din flori văzut în
această primăvară întro comună bine
gospodărită, cu oameni de toată
isprava. 

Dumitru V. MARIN

Ion DOROBAN	U, primarul comunei BOGDĂNEȘTI

Primăria BOGDĂNEȘTI

Stelian TURCU, primarul comunei LE	CANI

Primăria LE	CANI
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PROGRAM PENTRU BENEFICIARI
CAMS BĂCEȘTI

Reporter: Pentru cine nu știe, Ion Brișcaru este directorul CAMS Băcești. Suntem în biroul
domnului director, lângă biroul încărcat de hârtii al acestuia. Le semna�i „ca primarul”, domnule
director?

Director: Nu pot semna ca primarul, trebuie să analizez cererile.
R: Pe hol aud un zumzet, niște voci de copii. Ce fac ei aici, domnule director, de ce sau

adunat în Centrul de Asisten�ă Medico Socială, Băcești? 
D: Biblioteca jude�eană Vaslui a făcut o dona�ie de carte pentru CAMS – Băcești. Am

�inut să participăm la o activitate împreună cu ei. Avem beneficiari care în cadrul centrului
organizează diverse evenimente, doamna Sava Nina care pictează, de exemplu. Am organizat

un vernisaj pentru alinarea sufletului ei. Am invitat reprezentan�i ai Bibliotecii jude�ene
Vaslui și pe directorul adjunct al Muzeului jude�ean Vaslui. Și domnul director, care este
expert în artă, va „binecuvânta” expozi�ia, va consacra artista. 

R: Ave�i un program încărcat, am văzut și fanfara dumneavoastră aici.
D: Am organizat aici în interior, în sala de spectacole, această manifestare, pentru că

nu neau permis condi�iile climaterice să folosim scena în aer liber pe care o avem. Am invitat
diverse forma�ii cu tineri cântăre�i de muzică populară în formare. Aceștia neau înso�it și în
spectacolele pe care leam avut în jude�ul Vaslui, pe diverse scene. Sperăm să aducă o mică
bucurie sufletelor din așezământul nostru. După ce va avea loc acest spectacol, vom vedea
unde ne vom deplasa pentru următorul de acest gen.

R: Sala este plină. Este multă lume. Cum stimula�i artiștii? Le deconta�i cel pu�in anumite
cheltuieli?

D: Deocamdată nu ne permitem să decontăm aceste cheltuieli. Ei vin din plăcere din
diferite zone ale jude�ului, din Negrești, din satele apropiate acestei localită�i. Avem mai multe
colaborări.

R: Aș avea două întrebări: În primul rând câ�i oameni ave�i aici? Și în al doilea rând, dar
nu în ultimul: dumneavoastră încerca�i să face�i ceva pentru acești oameni care doresc să facă, de
asemenea ceva. Cum reuși�i săi stimula�i?

D: Azi avem trei artiști veni�i. Avem o rela�ie de colaborare cu primăriile din satele
învecinate care reușesc săi stimuleze, nu neapărat pentru activitatea de azi. Azi au venit din
plăcere, au venit cu drag, pentru că au și ei bunici din care mul�i au fost interna�i pentru
reabilitare în acest centru.

R: Deci reuși�i să concentra�i niște for�e artistice și nu numai (pentru că fanfara
dumneavoastră este recunoscută)? 

D: Participarea la diverse evenimente se face pe bază de convingere. Atunci când
participăm la diverse concursuri jude�ene unde suntem invita�i, forma�iile noastre ob�in și

anumite premii chiar și de excelen�ă și cu ocazia aceasta se întorc și banii pe care îi investim.
Mai există evenimente pe care le organizăm din când în când și cu această ocazie uneori
reușim să ob�inem și noi organizatori care să stimuleze în special membrii fanfarei.

R: Ave�i de gând să obosi�i, domnule director?
D: Succesul î�i dă putere să continui. Dumneavoastră care a�i scris atâtea căr�i, a�i

obosit? Nu, sunte�i la fel de tânăr și puternic și plin de dorin�a de a scrie și mai multe căr�i.
R: A�i întorso bine, domnule director. Vine primăvara și au înflorit zarzării, caișii (ceilal�i

copaci poate vor întârzia). Care este primul gând cu care a�i pornit în această primăvară răcoroasă,
domnule director? Cel mai importantă plan pe care vi la�i propus?

D: Ar trebui să închei lucrarea din fa�a centrului, pentru care am ob�inut o finan�are.
Problema este o mică întârziere a celui care a câștigat licita�ia, acesta având probleme cu
for�a de muncă. Am vizitat aproape jumătate de Europa și prin toate văgăunile am văzut
români pleca�i la muncă acolo și la noi for�a de muncă este deficitară, construim cu munci
tori filipinezi, vietnamezi, chinezi. Dar aceasta este o problemă socială, nu putem noi să o
rezolvăm. Deci vorbeam despre o construc�ie pe care dorim să o facem: un lac de agrement
cu bază sportivă, cu un spa�iu de recreere, cu bază piscicolă.

R: Va fi deschis și pentru alte persoane sau numai pentru cei din centrul de sănătate?
D: Din păcate, legisla�ia din România nu permite tuturor cetă�enilor comunită�ii să

se folosească de aceste facilită�i. După cum ști�i centrul nostru beneficia la un moment dat de
o dotare medicală la un nivel ridicat. Dacă sar organiza aceste centre ca funda�ii cu
personalitate juridică, ca să poată ob�ine și beneficii, am putea să dezvoltăm acest centru.
Pentru că popula�ia din zonă suferă că nu poate participa la activită�ilor noastre. Avem
livadă, teren legumicol, sector zootehnic. A fost mai greu până am creat aceste surse de
venituri dar am găsit solu�ii. Dorim să lărgim împreună cu centrele de sănătate din zonă baza
de invita�i. Să putem invita oameni din domeniul juridic, specialiști în organizarea unor
asemenea centre (ca al nostru) din Ministerul Sănătă�ii, din Ministerul Muncii, din
Parlament. Pentru că legisla�ia privind organizarea, func�ionarea și finan�area centrelor
medicosociale este depășită. Am depus la Parlamentul României documenta�ie pentru
îmbunătă�irea legisla�iei și așteptăm un rezultat.

R: Am tras o concluzie: Nu numai că nu vre�i să obosi�i, dar ave�i și planuri foarte
ambi�ioase. Se justifică selectarea dumneavoastră între cei 101 de vasluieni. Dar am o întrebare:
peste tot în incinta centrului am văzut flori. Ce rol au florile pentru această institu�ie?

D: Dacă florile creează stare de confort, de armonie, ele sunt ca o terapie. Chiar
manifestarea de azi reușește să relaxeze atmosfera, să aducă zâmbete pe chipul locatarilor
centrului.

R: Deci totul tinde să ducă spre însănătoșirea sufletelor celor interna�i în acest centru.
Mul�umesc, domnule director Brișcaru și succes, succes, mult succes!

D: Și eu vă mul�umesc și vă aștept și cu alte ocazii.
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
18 aprilie 2019 – 24 aprilie 2019

Este clar că la serviciu
există animozită�i, nereguli

ce nu merită tolerate în continuare. Se
conturează un final de etapă
profesională, fie că finalizezi o
sarcină, un proiect important, fie că se
schimbă pe neașteptate condi�iile de
muncă și de aici și salarizarea. Se
recomandă pruden�ă, întrucât în
umbră se �es conflicte surprinzătoare
de către cine te aștep�i mai pu�in. ată.
Retragete din forfota cotidiană.

Foarte importante sunt în
această săptămână rela�iile

sentimentale. Rela�iile cu cei dragi își
vor schimba dinamica, poate nu așa
cum ai dori tu. La prima vedere ceva
trebuie schimbat, fie în atitudinea ta
fa�ă de iubire și implica�iile ei, fie fa�ă
de persoana iubită sau de copii.
Rela�iile cu genera�iile mai tinere
sunt surprinzătoare, anoste pe alocuri
și de neîn�eles. Răbdare, calm,
pruden�ă! 

Situa�ii interesante cu per
soanele din anturajul

apropiat. Vrei nu vrei, te vei
desprinde de unii din varii motive.
Dialogurile cu ceilal�i sunt deosebite,
atât prin natura subiectelor discutate,
cât și prin controversele care vor
apărea din te miri ce. Ar fi bine să
vorbești pu�in, strictul necesar,
evitând să divulgi planurile tale
personale. Unii te pot în�elege greșit,
pentru că există probleme de
comunicare. Călătoriile pe distan�e
scurte pot fi frecvente.

O săptămână remarcabilă
la capitolul familie, rela�ii

cu neamurile, treburi gospodărești. Se
conturează un final de etapă
familială, fie prin modificarea
concep�iilor tale privitoare la familie,
la rela�iile cu neamurile, fie ai șanse
să rezolvi chestiuni patrimoniale care
trenează demult. Sunt posibile
răsturnări de situa�ie și de aici,
lucrurile să iasă total altfel decât �iai
dorit tu. Pruden�ă, răbdare, toleran�ă
și încredere.

O săptămână cu multe
cheltuieli, dar sunt șanse să

primești bani, o primă sau favoruri
substan�iale dinspre locul de muncă.
Pot reveni în aten�ie achitarea unor
facturi, reglarea unor datorii vechi și
planurile de investi�ii, gândite mai
demult. Ar fi bine să te rezumi la
strictul necesar în privin�a
cheltuielilor, să achi�i datoriile aflate
deja pe rol și să nu faci, deocamdată,
niciun fel de cumpărătură nouă de
anvergură. 

În prima parte a săptămânii ai
nevoie de odihnă și activită�i

ușoare, de rutină. Sănătatea este
vulnerabilă, fiind vorba despre
revenirea unor afec�iuni vechi, cu
aspecte cronice. Fii prudent,
îngrijeștete corespunzător și ai
încredere că vei depăși totul cu bine.
Informa�iile ob�inute pe căi
neobișnuite vor fi uimitoare, iar unele
chiar bizare. Notează întrun jurnal
orice idee sau cuvânt care rezonează
cumva în sufletul tău și la momentul
potrivit cu siguran�ă î�i va fi util.

POPAS SCURT 
LA BOGDANA

Unde Ionel  Bobei, viceprimarul de 56 de ani, păzește triste locuri pe
vreme de furtună, de ninsoare chiar (că pe vârful dealului a nins). Omul le are
cu vorba, e logic în expunere, dar nu prea are ce face: construc�ia noii primării
ruginește, ar da cu var dar e vânt și frig, func�ionari în primărie nu mai prea
sunt, ce să facă și el… doar speră.

Primarul Vasilică Barbu tronează cu pălăria lui imensă pe un mesh
electoral, nefiind în primărie. Nu lam găsit în ultimii 2 ani.

Dacă vrem, îl găsim noi, dar așteptăm să mai dea și prin Primăria
Bogdana…

D.V.M.

Primăria BOGDANA

PRIMARUL HRISCU,
CHIAR ALEARGĂ!

Vânt, frig, vuiet în pădurile dintre Bogdana și Lipovă�. Chiar în ușa
primăriei îl văd pe primarul Valerian Hriscu: mă salută, nici nui strâng mâna,
doar îl întreb ce sapă în marginea satului Căpușneni, unde iam văzut bul
doescavatorul.

– Acolo plec acum, să nu facă ăia vreo boacănă. Punem și tuburi
pentru un pod, că acolo avem totdeauna probleme, cu drumul către
Orgoiești  Bogdănești.

– Măcar săl pietrui�i, să le face�i legătura spre Vaslui și la
bogdăneșteni, îi arunc eu.

Lasăl să se ducă, dacă tot are treabă!
Dumitru V. MARIN

CONSTAN�A GIUȘCĂ, 
E DE TOATE: DIRECTOR DE CĂMIN,

BIBLIOTECAR, 
ANIMATOR CULTURAL.

De mai multă vreme ne propunem să vă vorbim de via�a de „om de
cultură” dintro comună, adică despre un angajat care nui nici în căru�ă nici
în telegu�ă (adică în schema primăriei), cu salariul ceva mai mic decât
func�ionarii publici dar cu activitate mai la vedere pentru cetă�enii
comunită�ii. La Bogdănești, „Doamna Constan�a e de toate, numai moașă
comunală, nu” adică e prezentă la toate manifestările culturale cu elevii sau
cu pu�inii tineri din sat. Nici la Bibliotecă nu lipsește deși e tare descurajată
că tineretul are astăzi tot felul de tablete și cele vreo 9000 de căr�i nu prea mai
sunt răsfoite: „to�i au astăzi telefoane performante și petrec mult timp cu
internetul; mai vin pe la noi că avem wirrelles”.

Dar… nu vin ele tot felul de concursuri? nu vine „ziua comunei”?
Și, cum dna Constan�a se împacă bine cu to�i, cum no prea lasă inima să stea
degeaba… nu cumva e, iar, printre primii?

D.V.M.

ÎNVĂ�ĂTURI,  ÎNVĂ�ĂTURI,
ÎNVĂ�ĂTURI

Cultura cuiva înseamnă
diversitate în informare și aplecare
către învă�ăturile fundamentale.
Textele religioase, oricare ar fi ele,
fac parte dintro latură existen�ială
validată istoric și aplecarea unor laici
spre popularizarea învă�ăturilor
semănate în ele, dar neajunse la
cunoștin�a publică îndeajuns, nu
poate fi  decât spre lauda acestora.
Este un plus de sensibilitate adaptată
la un mediu și un timp, transmisă în
biserică, în grupuri (conferin�e și alte
adunări) și în scris, cu destule  jertfe,
prin tipărirea căr�ilor. Este o credin�ă
devenită sim�ământ public,
transmisibil fără frontiere, pilduitor
prin persoana autoare, de receptat
prin diversitate și con�inut spus „mai
altfel”, deși preceptele sunt vechi și
adesea greu de transpus întro
realitate dominată de mijloace mo
derne de comunicare, de informare,
de educa�ie . Cu atât mai mult cu cât
nimeni nar putea preciza locul
educa�iei de tip religios în noua
cultură existen�ială care dislocă din
ce în ce mai mult cunoașterea pe bază
de cititul căr�ilor.

Dacă cineva crede că prin
activitatea sa poate prelungi sau înnoi
comunicarea în formele impuse de
computer, „face”(construiește) cu
eforturi individuale considerabile așa
cum face profesoara (o via�ă) Elena

Miclescu, cu rezultate îndoielnice,
totuși, datorită lipsei deprinderilor de
lectură, e de mare laudă. E o aliniere
benevolă întrun front educa�ional,
întro bătălie pentru limba română și
pentru credin�a de neam…

Am parcurs cu interes dintre
căr�ile anterioare tipărite de Domnia
sa. Găsesc, dar, justificat acest nou
demers care să vină în ajutorul oricui
vrea să citească, ori să pătrundă mai
bine în această formă stabilă de
învă�ătură. Ce poate fi mai durabil
decât acest fel de educa�ie, de 2000
de ani ? Ce poate fi mai înăl�ător
decât o altă lumină „aprinsă în furtu
na vremurilor”? care poate fi cu
durabilitate dictată de vremurile
aceste în accelerată schimbare…

Dar, dacă profesoara nu sar
dărui misiunii sale, acum nu la
catedră, nu în biserică, nu în adunări
publice  ci cu cea „mai cu folos
zăbavă” cititul unei alte căr�i care nu
poate fi decât folositoare, am
recunoaște mai greu că Elena
Miclescu are o inimă ca din soare
ruptă, din care să răsară mereu
lumina în�elepciunii. Este o bucurie
și pentru noi și pentru oricine poate,
știe și vrea să recepteze aceste
mesaje.  Nu putem decât să vă
îndemnăm la lectură.

Prof. Dr. Dumitru V. MARIN  
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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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O săptămână importantă,
pentru că energia astrală te

ajută să închei capitole de via�ă și să
deschizi altele. Ocupăte pe îndelete
de sufletul tău, stai de vorbă cu tine
însuti și stabilește�i obiective pe ter
men lung. Este vremea marilor
schimbări și nimic nu va mai fi ca
înainte. Sănătatea este vulnerabilă și
pot reveni afec�iuni vechi legate de
sistem digestiv.

Rela�iile cu prietenii sunt
amestecate, dar clar este că

unele dintre acestea se vor sfârși fără
echivoc. Șanse mari de a finaliza un
proiect profesional și diverse activi
tă�i comune cu prietenii, cu sus�ină
torii din segmentul socioprofesio
nal. Este bine să fii precaut și să
urmărești atent firul evenimentelor.
Lasă discu�iile ample și luarea
deciziilor cu efect pe termen lung
pentru alte zile. 

Săptămâna debutează cu
multă forfotă la serviciu.

Se preconizează schimbări
importante, atât în ceea ce privește
condi�iile de muncă, activitatea
profesională propiuzisă, cât și
salarizarea aferentă muncii depuse.
Întâlniri cu persoane oficiale, cu
șefi, aflarea unor informa�ii
deosebite legate de mersul lucrurilor
la serviciu. Răsturnările de situa�ie
pot fi uimitoare, dar totuși nu este
ceea ce pare. 

Ești gânditor în această
săptămână, cumva fiind

orientat spre tine și sufletul tău.
Chiar dacă se vor ivi șanse bune de a
călători în �inuturi îndepărtate, de a
dialoga cu oameni erudi�i sau de a te
implica în studii și cercetări, pare că
î�i este dificil să te racordezi la
momentul acum și aici. Pentru că
mentalitatea ta se modifică,
gândurile sunt confuze și î�i poate fi
greu, uneori, să �ii pasul cu cei din
preajma ta. Relazeazăte, selectează
și ocupăte numai de priorită�i.

Este nevoie să te ocupi de
cheltuieli, de achitarea

facturilor și poate chiar de rela�iile
cu institu�iile financiare. Sunt posi
bile descoperirea unor erori finan
ciare serioase, întâzierea sau
amânarea unor  plă�i. Se recomandă
pruden�ă, disernământ și răbdare
pentru a rezolva tot ce �ine de bani,
bunuri, investi�ii, documente. Final
de etapă de câștig de la și prin al�ii.
Se poate finaliza o colaborare sau se
poate anula un sprijin material pe
care îl primeai de la cineva apropiat.

O săptămână dinamică, în
care vei revizui multe

planuri și rela�ii. Revin în aten�ie
conflictele din segmentul profesio
nal. Bizarul domnește la locul de
muncă și în rela�iile profesionale, de
aceea fii prudent și �ine cont de
faptul că nu este ceea ce pare la
prima vedere. Se încheie o etapă
importantă în plan partenerial, fie că
este vorba despre partenerul de
via�ă, fie despre o colaborare.
Primești bani, sprijin material.

Locuri de muncă
în Vaslui

– S.C. ECATERCONS S.R.L. 2 zidari, 2 fierari, 2 dulgheri, 4 insta
latori, 3 electricieni

– SC ANTO TWODAN SRL 4 muncitori constructori
– SC PROFI ROM FOOD SRL 2 casieri, 3 vânzători, 1 recep�ioner

marfă, 1 lucrător comercial
– Asociatia de proprietari 17 1 femeie de serviciu
– SC KALBYLAR SRL 5 lucrători în confec�ii
– SC CVESTOR CONSULT SRL 1 secretară, 2 munc. necalif., 1 fi

nisor, 1 sudor, 1 ing. Constructor, 1 ing. proiectant
– SC VASTEX SRL 1 sudor
– SC CONFECTII SA 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC BRAL GARDEN SRL 3 lucrători spa�ii verzi
– SC DARIENSEM SRL 1 manipulant
– SC MIRCEA MACARA SRL 1 macaragiu
– SC AQUAVAS SA 1 conducător auto
– SC ALMASIST SRL 5 fierari, 5 dulgheri, 5 zidari, 5zugravi, 5

faian�ari
– SC AXXA EXPEDITII SRL 1 declarant vamal
– SC ALEXANTO ZEN SRL 1 confec�ioner
– SC AROMA DESERT SRL 2 ospătari, 2 barmani
– SC LAVI TOP SRL  2 gestionari
– II.MELINTE MARIANA GABRIELA 1 gestionar PLAFAR
– SC AMENINTER CONSTRUCT SRL 3 finisori construc�ii
– SC AGRARCRIS SRL 2 zidari, 1 mecanic auto
– SC BOLLATINI SRL 2 barmani
– SC BAIHUN SRL 1 calculator pre� cost
– SC XELOVERT SRL 5 lucrători confec�ii
– SC PASTE VAS SRL 1 sudor, 1 lăcătuș mecanic, 4 tamplari lemn

masiv
– SC DANMAVCONS 3 muncitori necalifica�i
– S.C. LOTEX GENERAL 1 tamplar
– S.C. VASCAR 1 vânzătoare, 1 mec. între�inere, 1 manipulant, 1

munc. servicii cură�enie
– S.C. FIBERPLUS 2 tehnicieni opera�iuni în domeniul tehnol.

Informa�iei și telecomunica�ii
– S.C. BLUHAF 1 circularist, 1 montator mobilă, 1 munc. necalif.
– S.C. TIVAS IMPEX 1 ag. vânzări
– S.C.  DC COMERCIAL 2 șoferi, 6 manipulan�i, 1 munc. necalif.
– S.C. MICO SOROCABA 2 vănzatoare
– S.C. MEMCOM 5 ospătari, 10 barmani
– S.C. VINAMCHEP TRANSPORT 1 șofer
– S.C. DANIGRIG COMPANY 1 lucrător comercial
– S.C. BIG 2 lucrători comerciali
– S.C. DOMIN GHIANS CAR K 1 munc. salubrizare
– S.C. CARPATHIAN BIO GOURMET 5 munc. necalif.

Construc�ii, 5 munc. nec. Agricultură, 3 zidari, 1 electrician
– S.C. BALESTEANU 1 ospătar
– S.C. FRAM ENERGY 2 arhivari

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUAVAS SA 2 laboran�i chimiști, 3 săpători manual, 1 șef secie
– ASOCIATIA DE PROPRIETARI 10 1 muncitor necalificat
– BANYOLAS SRL 1 facturist
– CRISMIH SRL 6 manipulan�i mărfuri, 2 șoferi automacaragii
– DEDIANALUX SRL 2 barmani
– IRIANDREES IMPEX SRL 1 inginer vehicule rutiere, 1 vulcani

ztor produse din cauciuc
– KURIER CRISGO SRL 2 tractoriști
– NEGOTRAD FOOD SRL 2 ajutor de ospătar, 2 ospătari, 1 bucătar
– PALODA SA 1 paznic
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 director/director

adjunct, 1 fochist pentru cazane de abur și apă fierbinte, 1 înrgijitor spa�ii
verzi, 1 inspector specialitate în administra�ia publică

– ROMOLD SRL 1 șef serviciu pază
– SAMNOVE SRL 3 operatori confec�ioneri industrial îmbracaminte

din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC CONBIRLAD SA 4 zidari rosaritencuitori
– SC OXARIMPEX SRL 1 tehnician energetician/electrician
– SC RULMENTI SA 1 analist măsurători metrologice, 6 electricieni

de între�inere și repara�ii, 1 honuitor, rodatorlepuitor, 3 ingineri mecanici, 14
lăcătuși mecanici de între�inere și repara�ii universale, 1 montatorreglor,
depanator aparate electronice, telecomunica�ii, radio, 2 operatori la mașini
unelte cu comandă numerică, 1 presator metale la rece, 10 rectificatori
universal, 2 reglori mașiniunelte, 8 strungari universali, 2 termiști
tratamentiști de piese semifabricate, finite, 3 topitori fonta și neferoase

– SC SANREVO SRL 1 lucrător bucătărie (spălători vase mari)
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 inginer autovehicule

rutiere, 2 mecanici auto, 1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor, 1 tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto

– SIDELA SRL 1 casier
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 3 asisten�i medicali generaliști, 1 auditor intern, 3
infirmieri/infirmiere, 1 îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară

– STEFTRANS SRL 1 casier, 4 ospătari (chelneri), 2 pizzari, 1 șofer
de autoturisme și camionete

– VERTRANTIS SRL 5 șoferi autobuz, 3 taxatori

COOPERARE 
ROMÂNO – FRANCEZĂ :

PERCHEZI�II LA PERSOANE
BĂNUITE DE INFRACŢIUNI

DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ
Poliţişti de combatere a criminalită�ii organizate din Vaslui și Iași,

sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Vaslui, au
efectuat 16 perchezi�ii domiciliare, la persoane bănuite că fac parte dintrun
grup infracţional organizat, care ar fi ac�ionat pe teritoriul Fran�ei. 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infrac�ională se ridică la 1.700.000
de euro.

Percheziţiile au avut loc în această dimineaţă, pe raza localităţilor
Bârlad, Murgeni şi Zorleni, în urma colaborării cu autorităţile judiciare din
Franţa, în contextul cercetărilor efectuate pe teritoriul acestui stat. 

Au fost vizate mai multe persoane, bănuite de săvârşirea
infracţiunilor de înşelăciune în grup infracţional organizat, fals şi uz de fals,
tăinuire în grup infracţional organizat a bunurilor provenite din înşelăciune şi
spălare de fonduri în grup infracţional organizat. 

Din cercetările efectuate a reieșit că infracţiunile ar fi fost săvârşite
în anul 2016, în Franţa, prin crearea unui mecanism infracţional, cu scopul
fraudării bugetului de stat, prin constituirea unor dosare pe baza unor acte
medicale false. 

Cu ajutorul acestora  ar fi fost  încasate drepturi necuvenite de la
Casa de Alocaţii Familiale şi de la Casa de Asigurări Sociale din statul sus
menţionat. 

Prejudiciul cauzat bugetului statului francez a fost estimat la
1.700.000 de euro. 

Patru persoane din oraşul Murgeni (două femei şi doi bărbaţi) au fost
conduse la sediul poliţiei, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

La ac�iune au participat și poli�iști din Bârlad și Murgeni, care au
beneficiat de sprijinul de specialitate al luptătorilor din cadrul Serviciului
pentru Ac�iuni Speciale Vaslui și al jandarmilor. 

UN MARE NEDREPTĂ�IT AL VIE�II
NE CERE AJUTORUL: 

GABRIEL SANDU.
Nea sunat la redac�ie omul acesta de 39 de ani aciuit prin mila și

în�elegerea patronului Mihalache din Simila, întrun mic spa�iu oferit cum a
putut și el.

Gabriel Sandu IONAȘCU a suferit un accident la muncă și are hand
icap locomotor, mai are doar 3 degete la ambele mâini, nuși poate ridica
mâinile, nu mai vede cu un ochi, are tăieturi pe fa�ă.

Are pensie de handicap 370 de lei
E singur pe lume.
NE CERE AJUTOR?!
Telefon 0767151536



Dumitru V. MARIN: „Dacă unora li se pare că am venit de la Vaslui să mă laud, eu va
trebui săi contrazic: nu am venit să  mă laud, am venit să mă prezint.

Am atât de multe să vă spun încât miar trebui ore. Voi încerca să fiu succint. Fac parte
din cei care au vorbit și la 3040 de oameni dar și la 5 și la 5000. Fac parte din cei care au avut
norocul să meargă în lume și am fost în 4 continente, în 32 de �ări. Și fac parte dintre aceia care
chiar au reușit să fie unici în via�a lor. Am 2 recorduri mondiale, 6 na�ionale, 26 jude�ene, 3 sau 4
interjude�ene. Asta înseamnă multă muncă, alergătură, minte, somn pu�in. Somn pu�in pentru că
atunci când î�i propui să faci un anumit lucru, atunci trebuie să faci. Și pe cât posibil cât mai bine.
Desigur că întro asemenea întreprindere cum este scrisul – această artă – pot fi o sumedenie de
păreri. Dacă nar fi adversari, nu ar exista succes. Valoarea răsare din ideile contradictorii. Așa
că dumneavoastră sunte�i invita�i să vede�i, să auzi�i, să citi�i, să interpreta�i. Neam străduit și ne
străduim și în aceste momente să facem ceva care „să bucure sufletul nostru” – cum zicea Tudor
Pamfile, cel care a stat aici, la câ�iva metri de locul în care ne aflăm noi, și care a fost doar un 
martor la înfiin�area, în 1906, a bibliotecii din Bârlad. Bucuria sufletului, despre care tocmai 
vorbeam, își extrage seva și din cunoștin�ele noastre de cultură, de istorie, de poezie și de proză. 

Azi avem o dublă lansare: este vorba despre lansarea căr�ii „101 vasluieni pentru 100 de
ani” și Meridianul Cultural Românesc, revista noastră de suflet. Spun că este a noastră, pentru că
această revistă a plecat din redac�ia noastră de la Vaslui acum cinci ani. Câte nop�i nu am dormit
eu, pentru această revistă… 

Dar după 5 ani am ob�inut un lucru unic! Stima�i prieteni 502 persoane au publicat aici,
în această revistă. Din toată lumea! Eu glumesc: „Dacă mai există cineva care a reușit această
performan�ă, eu merg până la el în genunchi.” Dacă ar exista cineva, aș faceo la cel mai serios
mod și miaș dori să îl depășesc. Pentru că dacă mintea și voin�a ne mai ajută, uneori mai reușim
lucruri deosebite. 

În această revistă sunt publica�i în primul rând vasluienii și așa cum am mai scris și cum
am mai spus, poeta noastră reprezentativă este poeta – doamna Gabriela Ana Balan, pe care nu voi
reuși să o laud îndeajuns, atât cât ar merita. Ea nea pus în legătură cu grupul Scriviamo din Italia,
nea promovat pe Facebook și în diferite medii virtuale, așa că eu am toată aprecierea pentru lu
crurile pe care le poate face o doamnă și o poetă pentru această revistă.

Am fost încuraja�i pretutindeni pe unde am prezentat această revistă, chiar și la Iași la
asocia�ia ALPI. Prin revista MCR, prin cartea „77 de noduri...” și prin această carte pe care o
prezentăm azi „101 de vasluieni...” consider că neam integrat în peisajul cultural interna�ional.
În diferite posturi de mass media unde sunt prezentate diferitele aspecte negative ale vasluienilor:
violatori, muieri aprige, puturoșii de serviciu ai na�iunii dar acest oraș este izvorul căr�ii la care
am lucrat un an și jumătate. Au fost ini�ial, după prima selec�ie, 268 de personalită�i din care au
mai rămas 100 – eu fiind al 101lea. Am inclus caractere reprezentative, de la �ăran la academi
cian, care, am crezut eu că reprezintă sufletul nostru de moldoveni de pe Colinele Tutovei. Nu prea
am �inut cont de sistemul de valori social vasluian, eu fiind de peste deal, de la Podu Turcului, unde
am copilărit sub teroarea războiului. Dar dintre to�i cei incluși în această carte nici unul nu este
politician, am fugit „ca dracul de tămâie” de ei. Politicienii sunt la cel mai slab nivel valoric în
opinia mea, Buzatu a fost prezentat ca administrator, nu ca politician. După cum spunea și
Kogălniceanu: „Să facem și să construim și să fugim de politică, aceea care învrăjbește omul”.
Avem printre noi un politician independent, pe care îl salut: Bogdan Sârbu șil mai invit la eveni
mente culturale, locul de unde începe iluminarea. Îi mul�umesc doamnei Ghenghea și grupului care
a participat la manifestarea artistică de azi. Vreau să remarc că printre cei care se află azi aici se
află și domnul Diaconu, care a ieșit special din spital ca să poată participa la manifestarea de azi,
și Petru�a Chiriac care mia atras aten�ia pe vremea când eram inspector la cultură. Trebuie săl
laud și pe Bogdănescu care parcăi un spin care te în�eapă când mergi mai încet, avem și eu și el
ambi�ii mari. În sală se mai află și domnul Apostu, unul din iubitorii de frumos din Vaslui, Vasile
Chelaru, pe care îl salut. Aici suntem un grup de prieteni iubitori de frumos, 10 elevi de la liceele
din Bârlad. Suntem 100 de tineri căutânduși steaua lor, fiecare, oameni care contribuie la acced
erea Vasluiului pe scara valorilor culturii universale. Trei dintre oamenii din carte – artiști – din
care pe doi iam inclus în „familie”, (aceasta fiind – consider eu – generatoare de valori) sunt de
asemenea prezen�i în sală.

Din păcate patru din cei care trebuiau să fie azi în sală sunt foarte bolnavi, nu au putut
veni.”
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BÂRLADUL CULTURAL 
Vineri, 12.04.2019 ora 13, la Biblioteca centenară „Stroe Belloescu”, sa desfășurat un eveniment cultural demn de toată aten�ia: Simpozionul OMAGIU

CĂR	II  ȘI  CULTURII VASLUIENE, cu prezen�a unor fruntași ai culturii jude�ene la o dublă lansare de carte: Revista interna�ională Meridianul Cultural
Românesc și Cartea de vizită a jude�ului Vaslui, „101 vasluieni pentru 100 de ani”.

De la bun început: o manifestare reușită prin cel pu�in câteva elemente: public divers, inclusiv tineri de școală, valoarea volumelor prezentate, expozi�ii
de carte și sculptură (asigurate de asocia�ia „Artă, tradi�ie, cultură” condusă de inimoasa doamnă Viorica Ghenghea, dovezi de înaltă cultură locală de nivel
na�ional.

Tot realizări: organizarea impecabilă de către colectivul bibliotecii condusă de Cristina Vizitiu, prezen�a poe�ilor de talie ca Gabriela Ana Balan, Simion
Bogdănescu, a unei doamne istoric, Oltea Rășcanu Gramaticu , a scriitoarei Petru�a Chiriac, a scriitorului Vasile Chelaru și cunoscutului autor, jurnalistul prof.
Dr. D.V. Marin, un public numeros.

Extragem din cuvântul participan�ilor:

Gabriela Ana BALAN: „Îi domnului Dumitru V. Marin pentru onoarea de a mă afla și eu
printre cei „101 vasluieni pentru 100 de ani”

Pot să spun fără să deranjez pe nimeni, că ne vom vedea și în cartea cu 200 de vasluieni
pentru că în finalul căr�ii domnul Marin amintește niște nume care nu sunt în carte dar pare a
promite un nou volum care se întrezărește la orizont. Eu îmi imaginam după lansarea volumului
„77 de noduri...” – volumul pe care lam lansat tot aici, că domnul Marin nu mă mai poate surprinde
cu ceva nou. Iată că reușește. De data aceasta ma surprins la modul foarte plăcut pentru că nu mă
așteptam la această nouă carte. Vine domnul Marin cu o formulă la care sincer nu mă așteptam.
Dumnealui este acum ca un fotograf și noi am venit la atelierul lui fotografic – cultural. E un ter
men nou pe carel lansez în cariera domniei sale, pentru că așa am sim�it eu citind cartea. Fiecare
a venit cu personalitatea sa. Meritul autorului este acela de a selecta autorii, pentru că erau foarte
mul�i și de a se opri la cei 100. Dar fiecare a fost lăsat să se prezinte, func�ie de personalitatea sa.
Fiecare a venit ca la fotograf cum spuneam, un fotograf cultural și sa prezentat așa cum a crezut
el că are mai frumos – așa cum ne îmbrăcăm noi cu rochi�a cea mai frumoasă, să mergem să facem
poza de centenar.

În această carte regăsesc după umilul meu spirit de observa�ie 21 – dacă nu mam înșelat
– de bârlădeni – dar cred că fiecare bârlădean de aici din sală merită să fie acolo, fiecare bârlădean
care pictează frumos, fiecare bârlădean care se îmbracă în costumul popular atât de frumos, care
recită, cântă, scrie. Este o carte pe care am luato cu mine de curând și am prezentato alături de
revista „Meridianul Cultural Românesc” la Tecuci. Acolo am făcut o impresie extraordinar de
frumoasă. Recent to�i scriitorii de acolo mă rugau să transmit – și iată că fac public – salutul meu
domnului profesor Dumitru V. Marin. Pentru că dumnealui este născut odată cu floarea de cireș îi
spun „La mul�i ani”. 

Ce este frumos – și îl felicit din nou – este că la fiecare autor – a găsit câte un cuvânt care
îl caracterizează. Eu sunt o doamnă a poeziei, o poetă aparte și așa mai departe. Fiecare om este
sufletul autorului. Iată o carte făcută nu cu orgolii, nu cu ambi�ii, nu cu interes financiar, ci cu su
fletul. A vrut să facă o fotografie a culturii vasluiene, o fotografie frumoasă așa cum spuneam unde
să ne regăsim prin opera noastră. ”

Dana Cristina VIZITEU, director
bibliotecă „Stroe BELLOESCU”: „Nu mai
este o surpriză, profesor doctor Dumitru V.
Marin prezintă azi pentru a cincea oară
cartea. A fost deja lansată la Huși, Berezeni,
Iași, Vaslui. 

„101 vasluieni pentru 100 de ani” – de ce
101? O să vă spună autorul. Vorbind despre
autor, putem spune că acesta este autor a
câteva mii de publica�ii, articole, editoriale,
este și a fost un deschizător de drumuri, un
îndrumător în presa locală și în cea a mo
mentului, este editor și director de revistă,
cea mai cunoscută – revistă care îmbogă�ește
și rafturile bibliotecii noastre (Meridianul

Cultural Românesc) – o apari�ie trimestrială care apare din 2015. O scurtă și frumoasă carac
terizare găsim chiar în prefa�a căr�ii – apar�ine domnului profesor universitar doctor Alexandru
Ionescu, laureat al premiului Academiei Române. Dumnealui spune: „Dumitru V. Marin
reprezintă astăzi jumătate de secol de istorie vorbită, trăită și scrisă încă din 1968 de când sa
înfiin�at jude�ul. Mereu a fost întrun plan prezent, martor și actant la tot ce sa înfăptuit în mu
nicipiul și jude�ul Vaslui sau chiar în Moldova Românească. El însuși nea lăsat multe lucrări de
istorie culturală, lucrări știin�ifice sau jurnalistică. În peste șase decenii, prezen�a lui a fost
remarcabilă...”. Citatul regăsit pe copertă: „Timpul nu are răbdare nici cu inteligen�a, nici cu
frumuse�ea și nici cu via�a noastră” – este citatul după care     sa ghidat autorul când a privit
această carte și a prins între coper�ile ei 101 personalită�i vasluiene. Ve�i regăsi oameni de
cultură, oameni politici, mul�i dintre dumneavoastră cei prezen�i astăzi vă ve�i regăsi în paginile
acestei căr�i. Elevii își vor regăsi probabil dintre profesori. În realizarea momentului de astăzi �in
să vă precizez că am avut parteneri asocia�ia „Artă tradi�ie și cultură” reprezentată de doamna
președintă Viorica Ghenghea”.
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NU SE DEZMINTE
Viorica GHENGHEA: „Mă bucur că astăzi suntem împreună la acest important eveniment culturalartistic

ptr. via�a culturală a orașului nostru și al jud.Vaslui fapt ce dovedește că iubim frumosulplăcutulutilul și valoarea, că
știm să respectăm și să apreciem munca depusă și talentul sub orice formă de exprimare a fiecăruia dintre noi, ca drept
hrană pentru suflet. 

Participăm la lansarea căr�ii „101 vasluieni pentru 100 de ani”, care este o carte reprezentativă, în paginile
căreia sunt cuprinse personalită�ile remarcabile existente în spa�iul cultural artistic, ca fiind valorile actuale ale jude�ului
Vaslui. 

Sunt multe cărţi de referinţă, dar în această carte, autorul, binecunoscutul prof.dr. D.V. Marin, a demonstrat
încă odată că spiritul vasluian este integrat în valorile na�ionale și astfel răstoarnă imaginea negativă promovată în
presă și mass¬media în care se spune că Vaslui este cel mai defăimat jude� din �ară și locul unde se întâmplă numai rele. 

Prin această lansare a căr�ii ,,101 vasluieni pentru 100 de ani” Dumitru V. Marin scoate în eviden�ă și
reprezintă cu mândrie oameni importan�i de mare valoare, în care fiecare autor și¬a expus în câteva cuvinte, poten�ialul
artistic, meritul și realizările ob�inute, pe măsura muncii și talentul fiecăruia. 

Fiind un creator de frumos și un bun activist cultural, D.V.M prezintă lumii această carte unică în peisajul
jude�ean și na�ional, în care a selectat și a inclus nume sonore de personalită�i, oameni care au dovedit că sunt mai
deosebi�i, mai buni ca al�ii prin anumite abilită�i artistice, aptitudini voca�ionale și talente native.”

Simion BOGDĂNESCU: „Cartea aceasta „101 de vasluieni pentru 100 de ani” are importan�a ei și se
bazează pe subiectivism. Pentru că nici nu se poate altfel. Dumnealui a scris despre 100 de persoane pe care le
cunoaște personal. Și le cunoaște activitatea, în general. De aceea, eu când am luat în mână cartea pe care mia 
dato doamna Cristina Viziteu mam adresat îngerului meu lector: „Ia să vedem înger, îngeraș dacă sa nimerit o
asemănare între gusturile profesorului Dumitru V. Marin și gusturile mele, pentru că și eu cunosc câ�iva dintre acești
oameni de cultură vasluieni din toate categoriile sociale.” Mai întâi am dat de Gh. Alupoaie. Mam întrebat dacă
merită Gh. Alupoaie să figureze aici pentru 100 de ani. Păi... merită. De ce? pentru că este primul care mia făcut
portretul în „Aripi tinere” nr 3, revista liceului „Gh. Gheorghiu Dej” cum se numea în acea vreme. Și a fost printre
primii care împreună cu Henry Zuckerman, Constantin Parfene, Mihăi�ă Daraban, Constantin Voicu, a pus umărul
la apari�ia primei reviste liceale literare după schimbarea regimului dejist în cel al lui Ceaușescu.

Am mers mai departe și  am găsit numele lui Val Andreescu. Sigur că merită. Iam citit romanele, am citit de
spre el în revista Plumb apoi și mai departe am găsit numele Dumitru Apostolache, un mare profesor de matematică
dar și un mare scriitor. El apropie literatura de matematică și numerologie. Desigur că merită! Mai departe: Marcel
Anghel. Cum să nu? Este directorul teatrului „Victor Ion Popa”, a teatrului nostru din Bârlad și a jucat în atâtea roluri.
Este un mare actor care conduce o institu�ie pe care a reușit, cu greu, dar a reușit so pună la punct. Theodor Codreanu,
Serghei Coloșencu, Mâcnea, Năstasă For�u – un mare pictor, o personalitate. Mai sunt și al�ii: Adrian Porumboiu, dacă
dumneavoastră zice�i că merită, poate așa e, eu nul cunosc. Theodor Pracsiu, Ioan Gh. Pricop, mare romancier și
poet. Și așa mai departe… dar după cum am spus cartea este scrisă sub semnul subiectivismului. Și de ce? Pentru că
alături dintre aceia care sunt cel pu�in egali cu autorul ar fi putut să fie și al�ii. Ar fi putut să fie cel 110 sau 111. Dar
atunci se vor naște discu�ii sau invidii. 

De exemplu, lipsește Gh. Gherghe, un oltean care a scris pentru istoria Bârladului, despre istoria comunelor
de aici și despre istoria mănăstirilor și a ac�ionat împreună cu Marin Rotaru. Au înfiin�at împreună revista Elanul. El
este cel dintâi care a înfiin�at academia rurală de la Giurcani. Merită sculptorul Dorinel Filichi, Romeo Pălie, Georgel
Pascu. Elena Murgu care conduce Academia Bârlădeană. Dumnealui pomenește acolo la sfârșit despre ea, dar putea
să o includă, nu era nici o problemă dacă erau 111. Mircea Coloșenco, fratele lui Serghei are o mare valoare, un
mare editor este membru al Uniunii Scriitorilor și a fost în Ministerul Culturii. Lucian Vasiliu care conduce editura
Junimea de la Funda�ia bibliotecii regele Ferdinand I. Nicolae Cre�u, pe care îl aminti�i dar nu figurează în carte. Cân
tarul se află totuși în mâna domnului Dumitru V. Marin, pentru că el a  ini�iat această carte. Eu am făcut doar niște
observa�ii. Pentru faptele sale asemenea lui Miron Costin care „Eu voi da samă de faptele mele”. Numai că domnul
Marin să nu dea samă de tot, pentru că Marin Costin a dat samă de tot prin decapitare în târgul Romanului. Numai
că dumneavoastră nu ve�i mai da samă așa, nu trebuie să vă teme�i pentru că, pedeapsa cu moartea la noi nu se mai
aplică, poate în state. Ca fizionomie și tonalitate, această carte mi se pare a fi o carte cu prieteni. Poate în sen
sul cunoscutei „Carte cu prieteni” de  Fănuș Neagu, în orice caz pe aproape. Peste tot domină tonul elogios, în orice
caz, nimerit – zic eu – pentru că nu po�i să critici activitatea unui om pe carel prezin�i ca fiind de actualitate 100 de
ani. Deci un om care rămâne în fa�a posterită�ii va fi judecat de aceasta. Cartea aceasta – afirmă autorul este un in
stantaneu fotografic al momentului. Ca tehnică a scriiturii apelează la un interesant melanj între caracterizarea
sintetică pusă ca moto, carei apar�ine integral domnului Dumitru V. Marin autoprezentarea uneori prea aglomerantă,
Curriculum Vitae uneori prea lapidar și bibliografii când prea pline, când succinte, tăiate, neaduse la zi. 

Totuși „101 de vasluieni pentru 100 de ani – valori identitare” de Dumitru V. Marin apărută la editura PIM
Iași 2019, reprezintă o reușită prin faptul că umple de mândrie sufletele locuitorilor acestui jude� lăsat în acest mo
ment la coada clasamentului. Îl felicit pe autor pentru subiectivismul său fericit transpus în practica tipografică.” 
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CINEVA MA SFĂTUIT SĂ LAS
FUMATUL
Sfatul tău e minunat:
Noi metode întreprind,
Cu bomboaneam încercat
Dar nu pot să le aprind.

Anda ANDRIEŞ

LA MEDICUL ORLIST 
Cu un fler fără pereche
Şi chemare, cât de cât,
Te consultăatent în gât
După ce mişti din.. .ureche.

Aurel BAICAN

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

Gheorghe BĂLĂCEANU

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

ANUNŢ MATRIMONIAL 
Frumos, deştept, caut soţie,
Să nu mă ia în zeflemea
Şi să reziste la beţie.
(Nu la a ei, ci la a mea!)

Carmen CHIOINEA

EA STOMATOLOG, EL MAMOŞ
Sensul tandrei opţiuni
Na stârnit nicicum reacţii:
Ambele profesiuni
Se bazează pe... extracţii.

Sorin COTLARCIUC

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

UNUI ELEV CARE COPIE
Zecear vrea el negreşit
La lucrări dar şi la teze,
Căci mereu sa străduit
Cât mai mult să copieze!

Georgeta Paula DIMITRIU

SPAŢIUL SCHENGHEN
Harnici suntem şi cuminţi,
Dar o spun pe aia dreaptă:
Dacă ne mai credem sfinţi
Vom intra la Sfântuʼ Aşteaptă!

Nicolae STANCU

BANCURIBANCURI
Un grup de turişti prin taigaua siberiană.
La un moment dat din tufişuri sare un tigru.
– Nu intraţi în panică, tigru este satul! spune conducătorul grupului.
– De unde ştiţi?
– Păi, nu vedeţi că Ion lipseşte deja de o oră?



ALERTĂ  PE
STRADA

„VĂMILOR”
după „Iarna pe uli�ă” de

George Coșbuc

Anceput deun timp să cadă
Câte un salariat
De la Vamă, acuzat 
Că deo lungă perioadă

En păcat.

Vamai amplasată bine
Întrun vad aglomerat,
Traficui mereu bogat,
Unde și controlul vine

Anun�at.

Vameșul trezește milă,
Că doar nu e vinovat,
A primit ce i sa dat,
Când pe actea pus ştampila

„Controlat”.

Cam așai deo veșnicie
Peste tot, dar e mirat
Cum de so fi întâmplat
Tocmai el din to�i să fie

Arestat.

Chiar de șapte vile are,
Trei mașini și un hotel,
Banii ia  tot strâns cu zel
Din salariul dencadrare

Spune el.

Cum acel ce dă din coate
E bogat  peacest pământ
Și cum nu sunt vorben vânt,
Deci, săl credem, de se poate

Pe cuvânt!

Vasile  LARCO

MAM ÎNTÂLNIT CU IARNA LA
COPOU

(după I. Minulescu)
Mam întâlnit cu iarna la Copou;
Întârziase şi mia zis: „Pardon,
Dar cum vom merge la Revelion
Mam dichisit codatăi Anul Nou!”
O aşteptasem cun buchet de flori
De… gheaţă ce leam scos de pe un geam
(Era crăpat şi nul mai foloseam!)…
Când ma cuprins în braţe…
Doamne ce fiori
Mau străbătut şi tremuram mereu
Iar ea, gingaşatunci ma alintat; 
Dar cum eu sunt timid de felul meu
Rapid de tot mam şi îmbujorat!
Sa îmbrăcat apoi pentru serată
Cu o rochiţă albă, minunată,
Confecţionată
Din fulgii ce cădeau din cer;
La gât sampodobit cun colier
Din ţurţuri cristalini.
Şi foarte fini;
Dar cum obrajii i sau înroşit
Sa învelit, 
Aşa în joacă,
Întrun mantou de promoroacă…

Eugen DEUTSCH

RONDELUL TANGOULUI
La un Crăciun cu scriitorii,
Pe când dansam „La Cumparsita”,
Veneau la geam colindătorii
Prealăudând Neprihănita.

Pe sânii tăi – dogoritorii –
Eu mă topeam ca stalactita
La un Crăciun cu scriitorii,
Pe când dansam „La Cumparsita”.

Ghicind sahare iluzorii
În şoldul tău arzând ca plita,
Cu briciul îmi croiam ursita
Aşa cum fac doar muritorii

La un Crăciun cu scriitorii.

Ion BOLOCAN

SONETUL TATEI
În strai de umbră tata revinen chip de dor
Pe margini de petale în nop�ile de crin
Cu gust de fân în palme și iz de rozmarin
Sadape caii Lunii la descântat izvor.

Iar el din cornul Lunii săși toarnen suflet vin 
Și zică dintrun fluier că are un fecior
Plecat să pască stele pe câmpul roditor
Din nordul suferin�ei durutului destin. 

De mine este vorba în doina lui de fum,
Așa doinește tata când înflori�i sunt teii,
Iar după crucea nop�ii își caută de drum,

Dar nu mai înainte, chiar dacăl mustră zeii
Legândul de copita vreunui cal nebun,
Dea trece prin ogradă ca săși mai vadă mieii.

Emil IANUȘ

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

PENTRU PETELE FOŞTILOR
Dear curge şampoane şiroaie,
La astfel de pete, constaţi
Că nui decât... apă de ploaie...
Iar noi nii dorim... curăţaţi!

MULŢUMIREA ŢĂRANILOR
Vedem şi noi la ţară an de an,
Şin Parlament cum câte unul vine 
Şi spune cu mândrie căi ţăran...
Probabil... să ne facă de ruşine!

Gheorghe BĂLĂCEANU
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Ortodocşii prăznuiesc
duminică Floriile sau Duminica
Stâlpărilor, cea mai importantă
sărbătoare care vesteşte Paştele,
rememorând intrarea lui Iisus în
Ierusalim şi sărbătorindui, totodată,
pe cei cu nume de flori.

Duminica Floriilor sau a
Stâlpărilor (ramurile de palmier sau
finic, cu care a fost întâmpinat Iisus la
intrarea în Ierusalim, n.r.) este una
dintre cele 12 sărbători împărăteşti
din cursul anului bisericesc.
Menţionată, pentru prima dată, în
secolul al IVlea, sărbătoarea Intrării
Domnului în Ierusalim, oraşul unde a
şi început să fie celebrată, a cuprins,
în scurt timp, întreaga lume creştină,
fiind celebrată cu mare fast. Strâns
legată de minunea învierii lui Lazăr
din Betania, această duminică îi
pregăteşte pe credincioşii ortodocşi
pentru bucuria pe care o aduce
biruinţa lui Hristos asupra morţii din
duminica următoare, cea a Învierii.

Totodată Floriile deschid
săptamâna cea mai importantă pentru
pregătirile de Paşti, cunoscută sub
numele de "Săptămâna Mare", după
cele 40 de zile de post. Din punct de
vedere liturgic, din aceasta zi începe
Săptămâna Patimilor, în amintirea
cărora în biserici se oficiază în fiecare
seară Deniile, slujbe prin care
credincioşii îl petrec pe Hristos pe
drumul Crucii, până la moarte şi
Înviere, a explicat pentru
MEDIAFAX, părintele Constantin
Stoica.

De Florii se mănâncă peşte,
fiind a doua dezlegare din postul
Paştelui, după cea din ziua Bunei 
Vestiri.

Duminica Floriilor este
precedată de Sâmbăta lui Lazăr. În
această zi, Iisus Hrisos îşi arată din
nou minunile, înviindul pe Lazăr, la
patru zile de la moarte. După această
minune, mulţimile strânse la porţile
cetăţii lau întâmpinat cu flori şi lau
aclamat pe Mântuitor, la intrarea în
Ierusalim.

Sâmbăta din ajunul
sărbătorii este cunoscută şi ca Moşii
de Florii, când se fac pomeniri pentru
sufletele celor decedaţi, încheinduse
acum Sărindarele, adică pomenirea
morţilor făcută în fiecare sâmbătă din
Postul Mare.

Sărbătoarea Floriilor este

una de bucurie pentru întreaga
creştinătate, dar cu înţelegerea
faptului că zilele ce urmează sunt
unele ale tristeţii.

În fiecare an de Florii se fac
procesiuni, acestea rememorând
intrarea triumfală a lui Iisus Hristos
în Ierusalim, după ce cu o zi înainte îl
înviase pe Lazăr din morţi. Mulţimea
era atât de uimită de minune, încât era
convinsă că a venit vremea regelui
prevestit de profeţi. "Osana!", îi
strigau pruncii, iar oamenii toţi
adunaţi pe drum aşterneau în faţa
Domnului hainele lor şi veneau săL
întâmpine cu ramuri de finic. Blând şi
smerit, Iisus a intrat în cetate pe
mânzul asinei. Acum, peste veacuri,
pelerinii refac, pe jos, drumul
triumfal, cu tristeţea care premerge
Patimile Domnului, dar şi cu bucuria
care prevesteşte Învierea Sa, mai
spune părintele Stoica.

În prescripţiile iudaice se
arăta că fiecare evreu trebuie să
meargă măcar o dată pe an la Templul
din Ierusalim, pentru a aduce jertfe
lui Dumnezeu. Venirea lui Iisus cu o
săptămână înainte de patimile sale şi
de Învierea sa din morţi au fost
profeţite cu mai bine de patru sute de
ani înainte de sfântul proroc Zaharia,
prin cuvintele "Bucurăte foarte fiica
Sionului, veseleştete fiica
Ierusalimului, căci iată Împăratul tău
vine drept şi biruitor, smerit şi călare
pe asin, pe mânzul asinei".

La început, Duminica
Stâlpărilor a fost ţinută numai de
comunitatea creştină din Ierusalim.
Având un caracter local, nefiind
cunoscută şi de alte biserici,
sărbătoarea nu figurează în rândul
celorlalte enumerate în "Constituţiile
Apostolice"document elaborat spre
sfârşitul secolului al IVlea. Este
menţionată însă de Sfântul Ioan Gură
de Aur (407), de Sfântul Epifanie de
Salamina (403), de Sfântul Chiril al
Alexandriei (444), care au scris omilii
la această sărbătoare, precum şi de
pelerina spaniolă, Egeria, care o
descrie în jurnalul său de călătorie la
Locurile Sfinte.

Din Ierusalim, sărbătoarea
Duminicii Stâlpărilor a trecut mai
întâi în Egipt, apoi în Siria şi în Asia
Mică. În secolul al Vlea era celebrată
deja în capitala imperiului,
Constantinopol, când împăratul şi

curtea sa participau la procesiunea
solemnă ce avea loc în Duminica
Intrării în Ierusalim. Cu acest prilej,
mulţimea credincioşilor purta atât
ramuri de finic, cât şi de măslin şi de
liliac. Pe tot parcursul procesiunii
care se desfăşura pe străzile oraşului,
credincioşii intonau frumoase cântări
compuse de imnografi precum Andrei
Criteanul, Teodor Studitul sau Iosif
Studitul. Obiceiul ca însuşi
conducătorul să participe la proce
siunea din Duminica Floriilor a fost
urmat şi de curţile domneşti din
Ţările Române.

În timpul secolelor al VIlea
şi al VIIlea, sărbătoarea se
răspândeşte şi în Occident, fiind
menţionată de Isidor de Sevilia (636).
Tot în această perioadă, se introduce
şi binecuvântarea ramurilor de finic,
aduse de credincioşi la biserică, iar
procesiunea se mută dimineaţa.

Intrarea lui Iisus în
Ierusalim este relatată de toţi cei patru
evanghelişti, Ioan, Luca Matei şi
Marcu. Noul Testament relatează
faptul că apostolii au întins hainele
lor pe asin, pe ele şezând Mântuitorul
în timpul acestei procesiuni. Acest
gest a fost interpretat de Sfinţii
Părinţi ca fiind mărturisirea faptului
că învăţătura apostolilor va aduce la
ascultare toate neamurile de pe
pământ. Hainele Sfinţilor Apostoli
simbolizează noua haină pe care o
îmbracă oamenii, haina Sfântului
Botez.

După modelul mulţimii din
cetatea Ierusalimului, care la întâm
pinat pe Mântuitor cu frunze de
palmier, Biserica Ortodoxă a rânduit
ca, după săvârşirea Sfintei Liturghii,
să se sfinţească ramurile de salcie
aduse de credincioşi. Slujitorii 
Bisericii citesc rugăciuni de sfinţire a
salciei, ţinând în mâini aceste ramuri
înmugurite, cu lumânări aprinse, ca
simbol al biruinţei vieţii asupra
morţii, fiind cunoscut faptul că salcia
are o putere mare de regenerare.

Semnificaţia creştină a aces
tei zile este una foarte puternică,
reprezentări ale lui Hristos intrând în
oraş călare pe un măgar fiind întâlnite
frecvent în pictură.

Sărbătoarea intrării
Domnului în Ierusalim a fost
suprapusă peste cea a zeiţei romane a
florilor, Flora, de unde şi denumirea
populară pe care a primito. Astfel, pe
lângă sărbătoarea creştină a intrării
Mântuitorului în Ierusalim au apărut
şi nenumărate obiceiuri şi tradiţii, atât
în mediul rural, cât şi în cel urban,
cele mai multe de sorginte păgână.

De exemplu, de Florii se
obişnuieşte să se facă "de ursită",
astfel că fetele aflau, prin diverse
procedee, dacă se vor căsători sau nu
în acel an. Tot de Florii, mărţişorul
purtat până în această zi se pune pe
ramurile unui pom înflorit sau pe un
măceş, iar zestrea se scoate din casă
pentru aerisire.

Înaintea sărbătorii, fetele
nemăritate din Banat şi Transilvania
obişnuiesc să pună o oglindă şi o
cămaşă curată sub un păr altoit. După
răsăritul soarelui, aceste obiecte sunt
folosite în farmece pentru noroc în
dragoste şi sănătate.

De asemenea, la miezul
nopţii se fierbe busuioc în apă, iar
dimineaţa fetele se spală pe cap cu
această fiertură, ca să le crească părul
frumos şi strălucitor. Ce rămâne se
toarna la rădăcina unui păr, în
speranţa că băieţii se vor uita după
ele, ca după un copac înflorit.

În popor se mai spune că
cine îndrăzneşte să se spele pe cap în
ziua de Florii fără apă descântată şi
sfinţită riscă să albească.

La toate popoarele creştine
pot fi întâlnite diferite obiceiuri,
unele chiar similare celor de la noi,
majoritatea având în primplan
palmierul sau salcia. Aceste tradiţii
nu au nimic în comun cu spiritul
creştinesc al praznicului Intrării
Mântuitorului în Ierusalim.

Creştinii prăznuiesc Intrarea
Mântuitorului în Ierusalim par
ticipând la Sfânta Liturghie,
împodobind cu ramuri de salcie
sfinţită icoanele, uşile şi ferestrele
gospodăriilor lor şi păstrând rân
duiala postului. Aceste ramuri sfinţite
se păstrează peste an, fiind folosite cu
credinţă la tămăduirea diferitelor boli.
Oamenii obişnuiesc şi să înfigă aceste
ramuri în straturile proaspăt
semănate, să le pună în hrana
animalelor sau să le aşeze pe
morminte. Ramurile verzi
simbolizează castitatea, dar şi
renaşterea vegetaţiei, amintind
totodată de ramurile cu care a fost
întâmpinat Iisus la intrarea în
Ierusalim, în această zi.

În sâmbăta dinaintea 
Floriilor, femeile din unele zone ale
ţării aduc ofrandă de pomenire a
morţilor împărţind plăcinte de post.
Tot în sâmbăta Floriilor se mai făcea
un ceremonial complex numit
Lazăriţa, după modelul colindelor, la
care participau doar fetele. Una dintre
fete, numită "Lazăriţa", se îmbraca în
mireasă şi colinda, împreună cu
celelalte, în faţa ferestrelor caselor
unde erau primite. Lazăriţa se plimba
cu paşi domoli, înainte şi înapoi, în
cercul format de colindătoarele care
povestesc, pe o melodie simplă,
drama lui Lazar sau
"Lazărica":plecarea lui Lazăr de
acasă cu oile, urcarea în copac pentru
a da animalelor frunză, moartea
neaşteptată prin căderea din copac,
căutarea şi găsirea trupului
neînsufleţit de către surioarele lui,
aducerea acasă, scăldatul ritual în
lapte dulce, îmbrăcarea mortului cu
frunze de nuc şi aruncarea scaldei
mortului pe sub nuci.

În trecut, ramura de salcie
sfinţită era folosită şi în scopuri te
rapeutice. Oamenii înghiţeau mâţişori
de pe ramura de salcie pentru a fi
feriţi de diferite boli, iar bătrânele se
încingeau cu salcia ca să nu le mai
doară şalele.

De asemenea, exista şi
obiceiul ca părinţii îi lovească pe
copii cu nuieluşa de salcie când
veneau de la biserică, pentru a creşte
sănătoşi şi înţelepţi.

De Florii, arabii aprind can
dele, împodobite cu flori, pe care le
pun printre frunze de palmier, iar
grecii împletesc cruci din tulpini. La
popoarele slave este obiceiul ca cei
apropiaţi să îşi dăruiască ramuri de
salcie în această zi.

sursa:descopera.ro

FLORIILE – SEMNIFICA�IIFLORIILE – SEMNIFICA�II Floriile
Iată zilencălzitoare
După aspre vijelii!
Vin Floriile cu soare
Şi soarele cu Florii.

Primăvarăncântătoare
Scoate iarba pe câmpii
Vin Floriile cu soare
Şi soarele cu Florii.

Lumeai toatăn sărbătoare,
Cerui plin de ciocârlii.
Vin Floriile cu soare
Şi soarele cu Florii.

Păcat zău de cine moare
Şi ferice de cei vii
Vin Floriile cu soare
Şi soarele cu Florii.

Copiliţă, nu vrei oare,
Nu vrei cu mine să vii,
Când Floriiles cu soare
Şi soarele cu Florii?

Să culegem la răcoare
Viorele albăstrii?
Hai! Floriiles cu soare
Şi soarele cu Florii.

Eu ţioi da de orice floare
Mii de sărutări şi mii.
Hai! Floriiles cu soare
Şi soarele cu Florii.

Iar tu dulce, zâmbitoare,
Tei face că te mânii...
Hai! Floriiles cu soare
Şi soarele cu Florii.

Vasile ALECSANDRI

Florii
Era o vreme dulce cu aburi pe zăvoaie
Şi dangăte de clopot în turlele de fer,
Cântau în prag cucoşii prevestitor a ploaie
Cu gâturilentinse spre apele din cer.

Pe măgurile negre cu poalele jilave
Mijea un fir de sate răznite de la drum,
Ieşeau pe brânci din iarnă cătunele buhave
Şi îşi scoteau la soare căciulile de fum.

Departe pe pârloage, băjenărind uitate,
Un pâlc de capre albe îngenunchea umil;
Suind spre grinduri, cârduri de vite
ngândurate
Păşeau ascultătoare deun câine şiun copil.

O paşnică tristeţe punea fără de ştire
În orice coş de piepturi un suflet nencăput;
Lumina sta pe uliţi, râdea prin cimitire,
Dar se sfia să intre în casele de lut!

Pe Domnul primăverii îl aştepta pământul,
Iisus venea cu iarba. Şi sălciilen vad
Din bumbi de muguri proaspeţi îşi
descheiau vestmântul
Şin cale ploconite il aşterneau plocad.

Vasile VOICULESCU



actualitate www.tvv.ro

Meridianul, joi, 18 aprilie 2019

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 16 ani

Deniile din
Săptămâna Patimilor 

Deniile se săvârșesc începând cu seara Floriilor, până în Vinerea
Mare, când se cântă Prohodul Domnului. Cuvântul "denie" vine de la slavones
cul "vdenie" și înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. În Transilvania, în
tâlnim cuvântul "straste" pentru denii. Acest termen are semnifica�ia de
"patimă". Expresia "a merge în strasti" însemna "a merge la denii".

Deniile se săvârșesc numai în două săptămâni din timpul unui an bis
ericesc și anume: în săptămâna a cincea și a șaptea din Postul Sfintelor Paști.
Sa păstrat denumirea de Denie pentru Utreniile din Săptămâna Patimilor, pen
tru că ele se săvârșesc seara, potrivit troparului: "Iata, Mirele vine in miezul
nop�ii...".

Chiar dacă Denia este o Priveghere, ea diferă de ceea ce Tipicul indică
prin Priveghere. Denia este doar Utrenia simpla a zilelor de rând, în vreme ce
Privegherea presupunea Utrenia unita cu Vecernia și Litia. Dar și ca Utrenie
simplă, Denia nu se aseamănă cu Utrenia din zilele de rând, pentru că ea
cuprinde cântări și rugaciuni specifice doar perioadei Sfintelor Paști (troparul
"Iata, Mirele vine...", luminanda "Camara Ta, Mantuitorule", troparul "Cand
slavi�i ucenici...").

Semnifica�ia Deniilor din Săptămâna Patimilor
Luni, în Săptămâna Sfintelor Patimiri, Biserica ne aduce aminte de

Patriarhul Iosif care a fost vândut de fra�ii săi în Egipt. El este o preînchipuire
a lui Hristos, vândut de Iuda.

Tot în timpul deniei de luni se face pomenirea smochinului neroditor,
blestemat de Hristos să se usuce pentru că nu avea rod. E o pilda dată omului,
din care trebuie să re�ină, că Dumnezeu este atât iubire cât și dreptate. Deci, la
judecata de apoi, El nu doar va răsplăti, ci va și pedepsi pe cei ce nu au rodit.

Mar�i se face pomenirea celor zece fecioare. Din pildă re�inem că cinci
fecioare au avut doar candela fără ulei, iar celelalte cinci au avut și candelă și
ulei. Candela fără ulei reprezintă realizarea de sine în totală nepăsare de ceilal�i.
Candela cu ulei reprezintă evlavia înso�ită de milostenie.

În Miercurea Săptămânii Sfintelor Patimiri se face pomenirea femeii
păcătoase care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului,
înainte de Patima Sa, ca simbol al pocăin�ei și îndreptării omului păcătos. Mier
curi este ziua în care Iuda La vandut pe Hristos fariserilor, pe treizeci de
argin�i.

Joia Patimilor este închinată amintirii a patru evenimente deosebite
din via�a Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pilda de smerenie,
Cina cea de Taină la care Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii,
rugăciunea arhiereasca și începutul patimilor prin vinderea Domnului.

Specific deniei de joi seara sunt citirea celor 12 Evanghelii și scoaterea
solemna a Sfintei Cruci în naosul bisericii. Exista obiceiul ca atunci când preo
tul citește din Sfintele Evanghelii, credincioșii să aprindă lumânări și să se
așeze în genunchi.

În Vinerea Mare se face pomenirea sfintelor, înfricoșătoarelor și mân
tuitoarelor Patimi ale Mântuitorului și mărturisirea tâlharului celui recunoscător
care a dobândit raiul.

În Sfânta și Marea Sâmbătă prăznuim îngroparea lui Hristos cu trupul
și pogorârea la iad cu sufletul, pentru a ridica din stricăciune pe cei din veac
adormi�i.

Sâmbătă seara, începe slujba Învierii. Ajunși în ziua Sfintei Învieri,
Biserica ne cere:

"În Ziua Învierii să ne luminăm cu praznuirea și unii pe al�ii să ne
îmbră�ișăm, și să le zicem fra�i și celor ce ne urăsc pe noi și așa să strigăm:
Hristos a înviat din mor�i cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte
via�ă dăruindule".



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 
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email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 
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Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
91 locuri de muncă disponibile la 17.04.2019

– ADISAMCOR  SRL 1 inginer construc�ii civile,
industriale și agricole, 1 dulgher, 1 electrician de
între�inere în construc�ii, 2 muncitori necalifica�i, 1 zidar

– ALDELIA SRL 5 confec�ioneri articole din piele și
înlocuitori, 2 croitori, 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– BĂHNĂREANU NICOLETASTELUŢA ÎN
TREPRINDERE INDIVIDUALĂ 2 restauratori bunuri
culturale (studii medii)

– BIROU EXECUTOR JUD. GUTU ADRIAN 1
secretară

– BROMJOVICER SRL 5 muncitori in industria
confec�iilor

– CARIOTCOM SRL 1 bucătar, 1 ospătar
– CARISAB SRL 1 muncitor necalificat la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– ECODION SRL 5 confec�ioneriasamblori arti

cole din textile, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– EMANUEL ALY SRL 2 muncitori necalifica�i la
asamblarea, montarea pieselor

– FLYDEDA SRL 6 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– IRYROM SRL 1 vânzător
– MACRIPROD SRL 2 vânzători
– MAGHITOS SRL 2 vânzatori
– MARISMA SRL 2 muncitori necalifica�i la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– NELCRIST CONSULT SRL 1 gestionar depozit
– NICOMON SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– PANTOCIM SRL 2 confec�ioneri articole din

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

– ROMANTA SRL 1 manipulant mărfuri
– PROD VATEX SRL 2 operatori vânzări prin tele

fon
– RECON SA 1 zidar
– SC ANA  CORNEL SRL 1 vânzător
– SC CNC STEP COMPLEX SRL 1 lăcătuș

mecanic, 2 sudori
– SC IOCLUB SRL 1 confec�ioner tâmplarie din

aluminiu și mase plastice
– VIACONS RUTIER 1 șofer autobuz
– SC VIO BHN SPORT SRL 1 instructor auto
– SC WILL SHOES  SRL 2 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC „ECASTEF REABILITARI" SRL 1

electrician în construc�ii, 3 fierar betoniști, 10 muncitori
necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faian�ă, gresie, parchet, 1 sudor

– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 barman
– VASEA SRL 1 spălător vase
– SPIDERFLUX SRL 1 spălător vehicule,

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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Reporter: Suntem din nou în cabinetul viceprimarului cu atribu�ii de primar din comuna
Lungani, Virgil Corobu�ă. Am venit să discutăm două din temele de actualitate ale acestei zile: ziua
romilor și grijile primarului. Domnule Corobu�ă, bănuiesc că nu mai ai emo�iile pe care le aveai la
începutul întâlnirilor noastre. A trecut un an de la moartea primarului Gheorghe Pricopie.
Dumneata teai adaptat la această func�ie?

Primar: Da, am preluat toate atribu�iile după ce Pricopie Gheorghe, regretatul pri
mar al comunei a trecut la cele veșnice acum un an, pe 1 aprilie. Dumnezeu săl aibă în pază,
acolo unde este. Încerc săi preiau toate atribu�iile, să port de grijă cetă�enilor acestei comune
așa cum a purtat și dumnealui.

R: Dat fiind că un primar are atribu�ii diferite, trebuie să aibă și niște angaja�i de încredere:
un consilier, un secretar și mai ales un contabil bun care săl ajute la cheltuieli. Domnia ta cum stai
cu această echipă? Iai mai schimbat?

P: Vreau să vă spun că am un viceprimar foarte bun, venit din poli�ie, un consilier,
fost inginer, profesor la școala Zmeu, o doamnă contabilă de la Târgu Frumos care își face
treaba așa cum trebuie. Deci aparatul primarului este foarte bine organizat

R: Am în�eles din discu�iile cu dumneavoastră că problema cea mai urgentă în acest
moment este legată de închirierea pajiștii primăriei.

P: Eu am avut de inventariat 800 de hectare de pășune. Noi în realitate am avut 1296
1300 de hectare. În registrul cadastral avem 1223. Am măsurat toate suprafe�ele pe care le
avem pe raza comunei și am găsit 1200 de hectare, fapt care ma încurcat. Nu  am putut să
dau pășunea crescătorilor din comună, aceștia nu au putut încă săși depună dosarele la
APIA. Sperăm să rezolvăm în scurt timp – o săptămână – această problemă. Unul din
func�ionarii mei se ocupă de acest lucru, face caietele de sarcini și vom da pășunea tot la
crescătorii de animale, dar o vom da sub formă de licita�ie.

R: Și cât spera�i să ob�ine�i acum?
P: Cei care se ocupă cu amenajarea în pastoral au venit și au luat probe de sol și au

estimat un interval de valori pentru suma cu care putem începe licita�ia. În func�ie de cali
tatea pășunii. Avem mai mult oi. Bovinele din Lungani au fost date în propor�ie de 80%. În
satul Lungani au mai rămas în jur de 7080, în satul Zmeu cam 30, în Goiești unde erau cirezi
de 400500 de bovine în cireadă, nu știu dacă au mai mult de 100 de animale. La Crucea, la
fel, 5060 de vaci.

R: Este nenorocire cu șeptelul. Se compensează prin  numărul de oi?
P: Și dintre acestea au fost vândute foarte multe la abator. Pentru că nu mai este

rentabil. Din subven�ia de 22 de lei pe care un animal o primește pentru o oaie, trebuie să
plătești oameni, trebuie să amenajezi pășunea: adăpători, primăvara apar mușuroaie,

gunoaiele trebuie strânse.
R: Deci nici vorbă ca un crescător de oi să aibă profit. Dumneavoastră sunte�i crescător de

oi, ave�i experien�ă în acest domeniu. A�i putea să ne spune�i în cunoștin�ă de cauză care sunt per
spectivele acestei meserii.

P: Eu sunt crescător de oi, întradevăr, am 600 de ovine. Am avut și 7 vaci dar leam
vândut, numi aduceau profit. Le �in doar pentru că mis dragi, naș putea să le dau și să
rămân cu curtea goală. Câștigul este foarte mic.

R: Dat fiind că 600 de oi sunt totuși o „avere”, aceasta î�i ridică din punct de vedere social
prestigiul, modul în care ești privit de concetă�enii dumitale este influen�at de acest capital pe care
îl gestionezi?

P: Da, sigur. La adunarea fermierilor chiar mă mândresc. Nu este ușor să ai grijă de
atâtea animale și de cei 56 oameni cărora trebuie să le asiguri salariul și de nevoile cărora
trebuie să ai de asemenea grijă?

R: Cum vei proceda când va fi licita�ia pentru pășune, vei lua parte?
P: Licita�ia pentru pășunile din comuna Lungani, se va face tot pentru crescătorii

din această comună. Ei sunt mai conservatori pu�in, dacă au avut o zonă de pășunat, vor dori
să aibă în continuare aceeași pășune. Pentru că ei nici măcar stânile nu și leau dezmembrat
de anul trecut. Așa că leam cerut să măsoare respectivele suprafe�e. Aceasta simplifică
lucrurile. Eu nu am voie să merg la licita�ie.

R: Atunci o să meargă so�ia dumitale la licita�ie?
P: Da, eu având o func�ie publică nu pot participa la licita�ie. Și nu în�eleg de ce 

sămi vând animalele din curte ca să rămân doar cu func�ia. Cineva din familie va merge pen
tru că nu este ilegal ca o familie de crescători să participe la licita�ie pentru pășune.

R: Despre „Ziua romilor”, zi care sa sărbătorit acum de curând, zilele trecute, ce ne po�i
spune? Te deranjează că ești �igan?

P: Nu. Chiar în centrul comunei dacă sunt și unul din concetă�enii mei mă întreabă
pe �igănește îi răspund pe �igănește. Dacă mă întreabă pe românește îi răspund pe românește.

R: Dumneata ai două avantaje: în primul rând le cunoști problemele, apoi, le explici pe
limba lor cum săși rezolve problemele.

P: Da, așa este. De ziua romilor, a avut loc o manifestare în satul Zmeu la școala de
zi din acel sat. Au fost dansuri, muzică.

R: Este sărbătoare na�ională sau interna�ională? Nu se mai fac discriminări?
P: Este numai sărbătoarea na�ională a romilor iar pentru această zi au fost chema�i

exper�i în problemele romilor și doamna Gîmbu�ă Marieta. Au fost invita�i la prefectură
unde am în�eles că împreună cu doamna Elena Motaș au sărbătorit acest moment.

R: Au marcat momentul. 
P: Au marcat și ei cu o sărmălu�ă, un pahar de apă minerală.
R: Ce ar trebui să le spunem romilor? Eu, Marin Dumitru, am crescut cu �iganii, unul 

dintre ei era ca fratele meu.
P: Leaș spune doar să își păstreze tradi�ia, limba și să sărbătorească fiecare acea zi

a lor așa cum crede de cuviin�ă.
R: Să fie conștien�i că sunt recunoscu�i ca o cultură aparte și că munca lor va fi respectată.

Dar mai sunt din aceia cu obiceiuri mai proaste: „găinari”, „ciorditori”. Acestora ce le urăm?
P: Romii  din Crucea au plecat mai to�i la muncă în Germania, în Italia, prin alte

�ări. Șiși între�in familia. Își cumpără căsu�e, își cumpără animale. Ei sunt și crescători de
animale și chiar se pricep la această meserie. Ob�in profit din aceasta și nu fură.

R: Ave�i târg comunal în comună? 
P: Nu, am avut o ini�iativă acum câ�iva ani dar nu sa putut realiza. Este târg la

Târgu Frumos, Podu Iloaie, la noi nu ar fi avut profit.
R: Te cunosc de ceva vreme și mă bucur că transmi�i optimism. Nu numai pentru �igani,

am văzut și cum stai de vorbă cu oamenii. Oamenii te răsplătesc pentru asta? Te respectă?
P: Desigur, oamenii vin uneori sămi mul�umească pentru ceea ce fac pe raza

comunei, sunt mul�umi�i. Men�inem de asemenea cură�enia în comună. O să administrăm
centrul comunei, o săl amenajăm. Din luna iunie sperăm să ne apucăm și de construc�ia noii
primării.

R: Aceasta înseamnă că ai mult de lucru, domnule Corobu�ă. Vei candida și pentru
europarlamentare?

P: Nici nu se pune problema. În comuna Lungani, PSD va ieși cu peste 80%. La nivel
de comună. Vă vor confirma toate acestea alegerile.

R: Aș avea mute întrebări, dar am în�eles că problemele legate de pășune trebuie rezolvate
imediat. Deci, ultima întrebare: a venit primăvara, cum î�i rezolvi treburile pe acasă?

P: Acasă nu am la dispozi�ie mult timp. Am 56 care se ocupă de animale, când ajung
acasă mă schimb și merg cu ei la treabă. Pe raza comunei mai avem niște lucrări de făcut în
această primăvară: decolmatarea pode�ului, șan�urilor, dat cu var copăceii, pus indicatoare
pe șosea… mă voi ocupa de toate acestea împreună cu viceprimarul și cu o echipă de la 416.
Avem mici probleme cu platformele de gunoi, dar le vom rezolva și pe aceasta.

R: Mul�umesc, Virgil Corobu�ă, și sper să ne întâlnim și data viitoare la fel de optimiști.
P: Bună sănătate să fie.

Dumitru V. MARIN

CU TOATĂ ÎNCREDEREA ȘI HOTĂRÂREA
LUNGANI – IAȘI

Viceprimarul cu func�ie de primar, Virgil Corobu�ă, șia luat în foarte serios func�ia. Se străduie săși formeze o echipă cât mai
bună, să se asigure că treburile merg bine.

– Ve�i candida la func�ie de primar?
– Om vedea cum va fi, dar, deocamdată sunt preocupat ca treburile comunei să nu sufere. Ne ocupăm cu licitarea pășunelor unde

sau ivit niște probleme…
În Primărie, to�i sunt la post: contabila, doamna Liliana Benza,  secretara, doamna Alecsa, doamna Marieta Gîmbu�ă. vicepri

marul interimar… cam to�i. Muncă și atmosferă de muncă.


