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DAR, EU,DAR, EU,
DOAMNE?DOAMNE?
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Legenda sor�ii românului o transpune literar Mihail Sadoveanu în ro
manul Baltagul: Dumnezeu aproape terminase de împăr�it darurile către oa
meni, neam�ului ia dat compasul și priceperea tehnică,  rusului voinicia
ursului și votca, francezului diploma�ia și fine�ea. Întrun târziu vine gâfâind
și românul:

– Dar, eu, doamne ?
Creatorul se uită la el, oftează șii zice:
– Apoi nu mai am ce�i da, că leam terminat. Dar tu să fii mereu DAR

când pentru unul când pentru altul, în plus să ave�i femei frumoase și
iubăre�e…

Desigur e o legendă, cu prea pu�in adevăr și prea multă bănuială. Așa
că o so adaptez pu�in.

Ne pregătim să scoatem volumul … 77… Noduri culturale și semne a
micale, Dic�ionar selectiv. Cutezăm a zice că va fi unicat în CULTURA
ROMÂNĂ. Sperăm să fie lansat vineri, 27 aprilie 2018, cu ocazia 
Simpozionului Na�ional „Omagiu căr�ii și culturii vasluiene” edi�ia a IVa. Și
pentru că suntem aici să spunem că, iarăși, vom aduce mari personalită�i ale
culturii na�ionale, mul�i scriitori mari și mici, multe căr�i în expozi�ie, multe
caricaturi ale lui Nicolae Viziteu, câteva sculpturi ale lui Gheorghe Alupoaie,
alte expozi�ii ale Asocia�iei condusă de artistul plastic Viorica Ghenghea. Vor
avea interven�ii prof.univ.dr. Alexandru Ionescu (București), prof. univ. dr.
Daniela Gîfu (Iași), prof. dr. D.V. Marin, poeta Gabriela Ana Balan (Bârlad),
prof.dr.ing. Dumitru Brăneanu (Bacău), comandorul Mihai Batog Bujeni�ă
(Iași) academicienii Ionel Miron și Constantin Toma (Iași), prof.dr. Pavel
Toma de la Liceul Ion Mincu, destui al�ii. În anii anteriori am avut prezen�ă
de 41 – 101 scriitori pe edi�ie. Și suntem la a IVa!

Momente alese vor realiza artiștii invita�i printre care cei de la 
Privighetorile Zeletinului conduși de profesorulmuzician Nicolae Popa, din
Podu Turcului. Nu lipsesc vasluienii. Deci vă invităm pe to�i la Centrul 
Cultural „Alexandra Nechita” de lângă Școala gimnazială cu același nume.
Desigur între orele 10 și 15 se vor mai petrece și alte evenimente despre care
am putea să scriem, dar… dacă tot vre�i să le vede�i…

Ce legătură are cu legenda ini�ială?
Neam adresat mărimilor jude�ului și ale orașelor: dar ei, cu ce ne

ajută?
Doar primarul V. Pavăl prin doamna Ramona Ailioaie a răspuns, că

ne asigură spa�iul. Ceilal�i nau răspuns. Dacă Dumnezeu a formulat, totuși,
un răspuns, ei, dumnealor nau răspuns la nici o adresă scrisă a noastră! Dacă
tot sunt coco�a�i așa cam prea sus pentru meritele lor…

Așa se face că vom suporta și anul acesta toate cheltuielile numai noi,
așa cum sa întâmplat și la celelalte edi�ii, ca și cum o manifestare de rang
na�ional nu trebuie să– i intereseze pe…

Dar, noi, domnilor… cu ce suntem ajuta�i să realizăm aceste acte 
culturale unice? Că daruri de la voi nu primim, de la al�ii, nu, de la Dum
nezeu navem decât voin�a de a realiza ceva unic. Atât cât mai putem, cu
adversită�ile voastre  în spinare!

AUZI�I  DOMNILOR… CEVA UNIC ÎN JUDE�UL VASLUI. Și nu
numai!

Pute�i să vă exprima�i părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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O CARTE ÎN CURS DE APARI�IE
(fragmente)

PROFESORUL DR. DUMITRU V. MARIN –
FAPTE LA ȘAPTE ȘI IAR ȘAPTE (77 DE ANI)

La ceas aniversar, prof. dr. Dumitru V. Marin, personalitate de primă
mărime a vie�ii jurnalistice contemporane la nivel jude�ean, na�ional și, ne
place, nu ne place, european își face bilan�ul activită�ii sale din cei peste
cincizeci de ani de trudă a condeiului.

În cartea ,,Operă și via�ă pentru Vaslui – România – Dumitru V.
Marin” (Editura PIM, Iași, 2015) aflăm toate informa�iile pentru ai da sau nu
dreptate ,,șia putea și nu se poate/ și noroi și stele”, vorba marelui poet Adrian
Păunescu.

Din interviul luat de prof. univ. dr. Ionel Miron, la întrebarea: ,,Cine
vă crede�i dumneavoastră?” desprindem răspunsul celui intervievat: „Cel care
sunt.

a) Prea mam risipit în lumea asta ca să nu știu cine sunt;
b) Un important jurnalist român, primul romancier din istorie

culturală a Vasluiului, om cu operă, ambi�ie, muncă. Deschizător de drumuri
în presa modernă și etnologie.”

Unele sintagme din acest interviu: ,,primul în jude�ul Vaslui”,
„primul în România”, „singurul din lume” ar putea deranja dar numai pe cei
care ar vrea să iasă în fa�ă și nau cu ce.

Prof. dr. Dumitru V. Marin, jurnalistul și scriitorul, își vede de
drumul său pentru ași împlini destinul. Și bine face. Ba, chiar foarte bine.
Multe personalită�i contemporane au numai cuvinte de laudă despre  Dumitru
V. Marin.

Dear fi să fi avut la activ numai apari�ia, pe cheltuială proprie, a
revistei de talie europeană ,,Meridianul Cultural Românesc” și tot ar trebui ca
numele prof. dr. Dumitru V. Marin să fie nemurit pe frontispiciul pantheonului
jurnalisticii și culturii române.

Am scris în câteva rânduri despre prof. dr. Dumitru V. Marin, și în
calitatea sa de scriitor, recenzând romanul ,,Zăpadă pe flori de cireș” și, dacă
bunul Dumnezeu mă mai îngăduie, o voi mai face.

Subscriu tuturor aprecierilor exprimate în spa�iul public șii urăm
neobositului căutător de noi orizonturi, multă sănătate, spor în toate și mai
ales în condei și în idei.

Petruș ANDREI

7 PĂCATE  ȘI  7 VIRTU�I... DECI 77
Fiecare timp are istoria lui.

Și acest timp se poate dilata în
prezent și se poate contracta foarte
mult mâine când ne amintim de
astăzi. Vrândnevrând to�i suntem
oamenii timpului nostru indiferent
cât de boga�i suntem, indiferent cât
de deștep�i suntem sau cât de sus am
ajuns pe vreo treaptă. Nu este exclus
ca mâine, poimâne să nu mai știe
nimeni de vreun poet contemporan
despre vreun ziarist mare sau despre
un bogat al vremurilor sale. Uneori
rămân faptele lor indiferent că sunt
dic�ionare indiferent că sunt opere
sau clădiri somptuoase. Alteori toate
acestea dispar în func�ie de ideologi
ile vremurilor viitoare, în func�ie de
loteria posterită�ii și de ce nu în
func�ie de sita cu care se cerne istoria
de mâine pentru realită�ile de astăzi.
Este suficient să privim sau mai bine
zis să ne documentăm despre poe�ii
care  făceau furori în timpul vie�ii lui
Eminescu și nu mai trebuie căutat
niciun argument. De câ�i dintre ei ne
mai amintim? Aproape to�i au avut
doar rolul de... contemporani!

Cu această zicere stau și mă
întreb nici măcar retoric...! Cine va
mai ști mâine de Mihai Apostu, de
Dumitru V. Marin sau de miile de
ziariști și de scriitori contemporani?
Istoria nea demonstrat că rămân
foarte pu�ini sau uneori la decantarea
istoriei, rămân perioade goale lipsite
de valori în toate domeniile. Dar deh,
știm că nu ne putem așeza dea

curmezisul istoriei. Este lăudabil ges
tul domnului Dumitru V. Marin de a
aduna păreri de la oamenii timpului
său în această carte care înglobează și
ani și prieteni în titlu. Dar când
vorbim despre prieteni este o altă
percep�ie a cuvântului. Știm cu to�ii
ce înseamnă prieten de la „Dex”
vorbire!

Și atunci mă întreb: este
domnul Marin un om important?
Răspunsul este foarte clar: Da, este
un om foarte important al timpului
său și pentru a demonstra acest fapt
scriu câteva argumente:

1. Este, pentru că are mul�i
dușmani!

2. Este, pentru că sa impus
și a știut să fie la momentul potrivit la
locul potrivit! (a se vedea înfiin�area
postului de televiziune, radio, ziar).

3. Este, pentru că a reușit să
devină capitalistul care să își asigure
nivelul mediu de venituri.

4. Este, pentru că sa așezat
în banca politicii vremii, chiar dacă
banca era mai în spate, dar el era în
acea sală.

5. Este pentru că a
descoperit și folosește o nișă prin care
publică mul�i mânuitori ai cuvântului
(a se vedea revista „Meridianul
Cultural Românesc” și ziarul
„Meridianul”.

6. Uneori încearcă să fie dur
cu colaboratorii și pierde, alteori
încearcă să fie bun cu colaboratorii și
pierde.... deci ESTE!

7. Este, pentru că... este o
figură a timpului nostru. Nu este
analizat în profunzime pentru că dacă
ar fi sar observa faptul că unii
oameni atrag antipatii chiar încercând
să facă bine, iar al�ii devin simpatici
fără să facă nimic și probabil, uneori,
vrea să fie corect și asta nui iese!

Și las doar 7 puncte pentru
că Marin este la fel ca mul�i dintre
noi: Iubește, visează, construiește,
dărâmă, scrie, plânge, cântă în
interiorul lui și la fel ca mul�i al�ii își
dorește să dăinuie prin faptele lui
dincolo de timpul său.

Despre operă se vor exprima
criticii, despre nobilul statut de
doctor în știin�e se vor exprima
colegii cu doctorate!

Așa am considerat să
răspund la apelul domniei sale de ai
face un portret, cu realism, cu
sinceritate și cu profunzimea de care
sunt în stare. Și dacă 77 înseamnă un
cutremur din timpul nostru, Dumitru
V. Marin împlinește 77 de ani (o
vârstă frumoasa a timpului său spre
care la rândul nostru și la timpul
nostru cu to�ii tindem), 77 ar însemna
și o antologie sau dic�ionar după cum
preciza Dumitru V. Marin.

Sub jocul cifrelor magice îi
transmit „La mul�i ani și bine”!

Mihai APOSTU
(Dodești, lângă Bârlad  Vaslui)

DUMITRU V. MARIN LA CEAS ANIVERSAR
Nu din supersti�ie ci din

admira�ie pentru această vârstă
frumoasă, am căutat în astre
semnifica�ia numărului 77 din via�a
unui om:   „Norocul tău se manifestă
numai în anumite perioade, via�a te
supune unor teste periodice, de parcă
Dumnezeu �iar testa credin�a. Dar
oricât de grele ar fi situa�iile în care
ajungi, vei reuși să le rezolvi, pentru
că știi să te adaptezi și, în plus, ești
foarte carismatic. Ai putea profita de
talentele tale, dacă �iai orienta
preocupările spre domeniul artistic:
muzică, pictură, dans, literatură",

Acum (28 aprilie 2018), la
ceas aniversar când Dumitru V. Marin
împlineşte 77 de ani, se cuvine să
subliniem că domnia sa, prin inter
mediul revistei Meridianul Cultural
Românesc reuşeşte azi să repună
Vasluiul – judeţ aflat în moment de
grea cumpănă pe plan economic şi
social dar cu grea încărcătură
culturală şi istorică – pe harta  lumii,
promovând pe plan naţional şi
internaţional valoarea. Ca argument,
şi profit de ocazie pentru a le mulţumi

personal, o să aduc doar numele
bunilor mei prieteni pe care iam
invitat şiau înscris poeme în paginile
revistei: Adrian Grauenfels (Israel),
Renate Müller (Germania), Lucian
Dumbravă (Portugalia) alături de
colaboratori marcanţi, deja fideli
revistei, de pe toate meridianele
lumii. Am bucuria să amintesc
participarea unui număr de valoroşi
scriitori contemporani italieni din
grupul „Scriviamo” administrat de
prietena mea virtuală, jurnalista şi
poeta Daniela Straccamore (Italia), în
numerele revistei Meridianul
Cultural Românesc, cu poezii traduse
în limba română de poeta Rodi
Vinău. Va fi o colaborare lungă şi
frumoasă sper, dat fiind că la 
rândumi, eu am fost publicată de opt
ori până acum, ca poetă din România
cu poezii traduse în limba italiană de
fiica mea, Denisa Balan şi de scri
itorul italian Gregorio Costa, în pagi
na Grupului Scriviamo din revista
L’Inchesta (Italia).  

La Vaslui am reuşit, în
fiecare an, să marcăm ziua de naştere

a dlui Dumitru V. Marin întrun fel
frumos, artistic, fiecare cum     neam
priceput, prin vers, cântec, pictură,
epigramă, cu daruri de suflet – cărţi,
tablouri, diplome. Au fost lansate mai
multe volume în care au semnat
personalităţi. 

Aruncând o privire peste
umăr şi numărând realizările, unele
demne de Cartea recordurilor, pe care
acest om le lasă în urmă dar şi pe
acelea care, iată, cu mare forţă, le
duce mai departe, afirm cu toată
răspunderea, făcândumi din aceasta
o datorie de onoare şi bazăndumă pe
experienţa mea de jurnalist dobândită
în primii trei ani ai libertăţii presei, că
Dumitru V. Marin este cel mai de
seamă jurnalist vasluian din toate
timpurile. Îi va surâde sau nu această
afirmaţie pe care o împărtăşesc mai
mulţi, nu ştiu, cert este că jurnalistul
conştientizează propriai
însemnătate. (...)

Gabriela Ana BALAN

PROF.DR. DUMITRU V.
MARIN LA ...77

De ceva vreme, nu
îndeajuns de lungă, dar suficientă
totuşi pentru a lega cu Domnia sa o
strânsă şi prietenească legătură de
comunicare, având ca numitor
comun ispititoarea şi sensibila
tematică, destul de alambicată şi
controversată, a actualităţii de pe
„Meridianul Cultural Românesc”, l
am cunoscut pe profesorul vasluian
Dumitru V. Marin, cel căruia îi place
deseori (şi naş vedea nimic rău în
asta!) săşi „prefaţeze” numele cu
sonoritatea „sedilei” de ...doctor.
Aşadar, „Ecce homo”, cu Numele şi
Mândria lui, ce a mai dobândit dea
lungul vieţii trăitoare şi alte etichetări
de notorietate publică: profesor, scri
itor, jurnalist, editor, etnograf,
întreprinzător şi om politic.  

Desigur, întregitor acestui
nume, aşa cum cere regula şi tipicul
oricărei „cărţi de vizită”, mai
trebuiesc alăturate, fie şi succint,
câteva repere biografice: a văzut
lumina zilei la 28 aprilie 1941, în
satul Giurgioana din comuna
Podu–Turcului, aparţinătoare
judeţului Bacău, unde avea să

primească „botezul” învăţăturii la
Şcoala primară din localitatea natală,
iar din 1952 îşi continuă studiile
gimnaziale şi liceale la Podu
Turcului, absolvind în 1959,
cursurile Şcolii Medii de aici.
Dovedind de pe atunci abilităţi
literare la diferite concursuri şcolare,
se îndreaptă firesc mai departe spre
studiile superioare „de litere”. În
acest demers lăuntric nu sa mulţumit
numai cu licenţa Facultăţii de
Filologie a Universităţii
„Alex.I.Cuza” din Iaşi, obţinută în
1965, şi, dovedind ambiţia
caracteristică, în 1974, o obţine şi pe
cea a Facultăţii de Filologie, secţia
limbi străine, a Universităţii
Bucureşti, ce aveau amândouă săi
confere timp de patru decenii
prestanţa didactică a „profului de
română” în învăţământul gimnazial
de la Măcărăşti şi a celui liceal din
municipiul Vaslui. În toţi aceşti ani
îndelungaţi, cariera „omului de la
catedră” avea să se împletească
strâns şi vizibil cu o largă activitate
culturală „de masă” (...).

Mihai CABA
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RAIDUL ANCHETĂ DE MAR�I
Orice reporter se simte bine

când parcurge o distan�ă mai mare
doar pentru niște concluzii legate
de… primăvară!

Mar�ea trecută am parcurs
ruta Vaslui – Ciurea – Băl�a�i –
Lungani, iar în retur Grajduri și
Rebricea. A fost o încântare pentru
ochi, minte și… litaratură, pentru că
mai to�i pomii au înflorit și această

explozie florală nu se poate să nu
miște un suflet omenesc. Verdele
câmpului sau pădurilor (la sol), petele
de alb formate de coroana pomilor
înflori�i, vântul ușor alintând peisajul
arămit de un soare cu adevărat
primăvăratic au fost baza pentru
sim�iri  mai rare generate de
popasurile pe la primării…

La Ciurea primarul Lupu era
plecat după trebi în comună, la Iași
sau oriunde răspunderile sale lau
chemat. Am stat de vorbă cu Victor
Sava consilierul primarului, un tip
căruia ia plăcut să vorbească despre
comuna lui, tânăr la minte deși e
pensionar. Na fost greu nici săl por
nesc:

– Avem 16.000 de locuitori
cu acte; avem cartierul Vișoianu în

construc�ie și completare, sunt 16
blocuri ori 4 nivele și 2 cu 8, se
construiește unul cu P+12, numai în
Lunca Cetă�uii sunt 9000 de
locuitori…

Desigur, preopinentul meu
făcea gesturi, accentua vocalafectiv,
își arunca ochii pe laptop să nu
greșească  Chiar îi plăcea să
comunice

– Avem în comună  760 de
apartamente, avem școli și grădini�e
în construc�ie sau reabilitare….pentru
elevi  și studen�i primăria suportă
45%  din costurile abonamentelor,
aproximativ 30% din popula�ie
lucrează în agricultură.

– Dar cu �iganii cum sta�i, că
Ciurea era comuna �iganilor, se mai
vede și după palatele de pe coasta
dealurilor.

– Uita�i cum e: rromii sau
�iganii mai sunt în procent de 4%,
casele și vilele sunt făcute de oameni
gospodari, avem și un intreprinzător
tânăr de vreo 33 de ani care execută
apartamente de lux și conform
comenzilor, la pre�uri de serie, adică
foarte mici, personalul primăriei este
bine profesionalizat, avem și un  pri

mar ca lumea…

Instantaneu lam auzit și pe
primar care îndruma doi tinerei veni�i
cu probleme, cum sar zice primar în
ac�iune.

Dat fiind că ob�inusem doza
de optimism necesară, nu lam
mare�inut pe primarul Lupu, cel pen
tru care comunitatea este ca o familie,
decât săi strâng mâna prietenește. 
Lam felicitat și pentru func�ionarii –
profesioniști pe carei are.

Băl�a�i – Iași. Primarul
Vasile Aștefanei e plecat după

aprobările la un proiect, mă roagă 
săl aștept dar o să dureze, că nuși
știe bugetul de timp. Încă nu a
dărâmat gardurile de la stradă ale
școlii, dar știu că anul acesta se
împlinește și altul dintre visele sale:
să amenajeze o fa�adă ca lumea.

Mă duc la Lungani – Iași,
unde stau câteva minute la mormântul
primarului – prieten Gheorghe
Pricopie. Chiar mia fost tare drag
omul acesta și nu pot pricepe cum de
la o internare în sec�ia de diabet la
Iași, sau contractat mai multe infec�ii
intraspitalicești (bănuiesc) și după
vreo 2 luni a fost adus acasă în
coșgiug. Mam îndurerat încă o dată
la mormântul său, acum înconjurat de
coroane mortuare. Dumnezeu săl

ierte.
Am felicitato personal pe

secretara Primăriei, doamna Alecsa,
pentru cât sa implicat pentru
organizarea bună a ceremoniilor. A
zis că sunt singurul care am făcut
acest gest. Oricum am constatat că
chiar e o tânără energică , activă și
inspirată, legată de comună și de
visurile ei.

Mam reîntâlnit cu Doamna

Marieta Gîmbu�ă, acum consiliera
primarului, cea care a scris atât de
frumos despre dispărutul în numărul
trecut al ziarului, care era afectată și
acum de tragedia prin care a trecut
familia și comuna. Am încurajato
cum am putut ca și pe viceprimarul
Ioan Corobu�ă care a preluat înda
toririle primarului. Era tare ocupat
dar șia făcut timp să primească
cuvenitele condolean�e.  Cu fiul pri

marului, Vlad, doar mam salutat
pentru că eram întro stare de boală
vizibilă. Așa că… la drum!

Grajduri. Primarul „e pe
aici” dar nu e nici în birou nici la
construc�ia unei mici hale în spatele
primăriei, despre care am vrea să
discutăm. Oricum ceva se mișcă în
această primăvară.

REBRICEA, jud. Vaslui.
Am fotografiat de mai multe

ori parcul din fa�a primăriei, care prin
gust, insisten�ă și dotări poate fi
încadrat la excep�ional. Valerică Radu
nu se dezminte nici ca gospodar, nici
ca sportiv, nici ca artist și poet.
Stadionul comunal e și el o bijuterie,
grupurile artistice sunt mereu în
competi�ie.

Dar aici e de zăbovit…

Prof. dr Dumitru V. MARIN

Cătălin Lupu,
primar Ciurea

Vasile Aștefanei,
primar Băl�a�i

Primăria Lungani

Parcul din fa�a primăriei Rebricea

CONVOCARE
Administratorul unic  al SC PALODA SA convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor in sedinţă ordinară cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului unic pentru anul 2017.
2.Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2017.
3.Prezentarea și aprobarea Bilanţului contabil și a contului de profit si pierderi pentru anul 2017.
4.Prezentarea și aprobarea proiectului Bugetului  de venituri și cheltuieli și a Planului de investiţii pentru anul 2018.
5. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru anul 2017.
6.Mandatarea persoanei care va efectua înregistrările la Oficiul Registrului Comerţului.
7.Diverse.

Ședinţa va avea loc la sediul societaţii din Bârlad, strada Republicii, nr. 200, în data de 14.05.2018, ora 11ºº.
În cazul neîntrunirii cvorumului statutar, următoarea ședinţă va avea loc în data de  15.05.2018, în același loc și la aceeași oră.
Relaţii la sediul societaţii sau la telefon 0335409780.

Administrator unic.
Dumitru Tomescu
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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
19 apr.  2018 – 25 apr. 2018

Cheltuielile de la începutul
săptămânii î�i pot

destabiliza bugetul pentru multă
vreme, de aceea fii prudent și
urmează o listă clară și strictă. Există
riscul să achizi�ionezi bunuri sau
servicii nemul�umitoare. Contextul
astral al săptămânii î�i influen�ează
rela�iile cu anturajul apropiat. Sunt
posibile discu�ii aprinse, neîn�elegeri
privitoare la studii și călătorii, dar și
de la banalită�ile cotidiene. 

În primele zile ale săptămânii
ocupăte de treburile tale

personale, stabilește�i planuri de
îngrijire coporală, dar și întâlniri cu
prietenii sa vizite în locuri dragi.
Stările tale de spirit sunt fluctuante,
astfel că ar fi bine să lași grijile deop
arte. Sunt momente favorabile pentru
a lua decizii importante în plan
financiar. Este posibil să primești
salariul, o primă, cadouri sau
favoruri, care cumva încheie o etapă
de câștig din activitatea profesională.

În urma evenimentelor în
care ai fost și mai ești încă

implicat alături de prieteni sau colegi
de serviciu te vei hotărî să renun�i,
atât la unii cât și la unele ac�iuni sau
proiecte comune. Sunt zile
tensionate, dattorită contextului
astral, mai ales pe 18 și 19 Aprilie.
Retragete din forfota cotidiană,
întoarce�i privirile spre propria ta
persoană și gândeștete pe îndelete la
tine. Chiar este un moment prielnic
de a�i reorganiza via�a. Sănătatea
este vulnerabilă, deci evită eforturile
și spa�iile zgomotoase. 

Ești tulburat în prima parte
a săptămânii, însă este greu

de deslușit ce anume te
nemul�umește. Probabil că este un
cumul de stări, trăiri și emo�ii adunate
de multă vreme, iar acum ies la
iveală. Fii prudent în privin�a
sănătă�ii, pentru că se pot eviden�ia
afec�iunile cronice. De evitat, pe cât
posibil, consulta�iile, analizele
medicale și interven�iile chirurgicale,
deoarece există un risc mare de erori.
Ai nevoie de odihnă.

Primele zile ale săptămânii
aduc multe controverse în

plan profesional. Imagina ta publică,
cât și rela�iile cu șefii sau cu
autorită�ile în general vor suferi
modificări subtile, însă suficient de
puternice încât să realizezi că se
petrece ceva dincolo de aparen�e. Se
conturează un final de etapă în
rela�iile de prietenie și protectorat în
câmpul muncii. Pruden�ă și detașare!
Ai nevoie de oameni noi și de cu totul
alte planuri de via�ă. Finalul săptă
mânii este potrivit odihnei.

Debutul săptămânii te găsește
pe drumuri, în călătorii sau
făcând planuri în acest sens.

Inten�iile î�i pot fi zădărnicite de
situa�ia financiară sau de mofturile
celor dragi. Totuși vei găsi solu�ii
bune pentru a te descurca onorabil cu
toate. Revin în aten�ie chestiuni
socioprofesionale care trebuie
finalizate rapid și fără resentimente.
Este bine să�i revizuiești rela�iile de
muncă, în special cele cu șefii și
autorită�ile. Weekendul anun�ă
dialoguri și întâlniri cu prietenii.
Evită să  povestești multe și mărunte
despre tine. Sfaturile și solu�iile
propuse de ceilal�i sunt binevenite.

ANUN� DE INTERES PUBLIC
SC COMPANIA DE UTILITĂ�I PUBLICE SA,

Bârlad, efectuează activită�i de dezinsec�ie, dezinfec�ie și
deratizare la cele mai mici pre�uri. 

Substan�ele utilizate de către noi, sunt aprobate de
Ministerul Sănătă�ii,  conform Regulamentului Na�ional al
produselor Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A.

BURSA LOCURILOR DE
MUNCĂ

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Munca Vaslui  va
organiza vineri,  20.04.2018 „Bursa
generala a locurilor de muncă”

Persoanele aflate in căutarea
unui loc de muncă  au şansa de a intra
pe piaţa muncii la Bursa generala a
Locurilor de Muncă, ce va avea loc in
data de 20 aprilie 2018  la sediul
Centrului de Resurse Judeţean pentru
Asistenţă Educaţională, strada
Donici, nr. 2 din Vaslui,  la  sediul
Centrului Militar, strada 1
Decembrie, nr.25 din Bîrlad  şi Casa
Armatei, strada General Teleman, nr.
6 din Huşi.

Obiectivul principal al aces
tui eveniment îl constituie creşterea
gradului de ocupare, prin întâlnirea
directa a cererii cu oferta de locuri de
muncă, în condiţiile unei concurente
loiale si transparente, care să permită
realizarea unui echilibru între acestea
în timpul cel mai scurt.

BURSA GENERALA A
LOCURILOR DE MUNCĂ
reprezintă o oportunitate pentru toţi
solicitanţii de locuri de munca
interesaţi de a cunoaşte mai bine

piaţa muncii, ofertele de locuri de
munca, pentru a putea astfel sa
aleagă un loc de munca, conform
pregătirii lor profesionale, sau in
ultima instanţă, să se (re)orienteze
profesional spre ocupaţii cu
posibilităţi mai mari de angajare pe
termen mediu si lung.

Agenţii economici care vor
participa la BURSA GENERALĂ A
LOCURILOR DE MUNCĂ vor avea
prilejul săşi recruteze personalul
direct, fără intermediari, in funcţie de
cerinţele concrete ale locului de
munca pe care îl oferă.

Pentru rezervarea
standurilor agenţii economici
interesaţi se pot adresa: 

– pentru Vaslui: la sediul
AJOFM Vaslui din str. Spiru Haret
nr. 5, Camera 1 parter  sau fax:
0235/317717, email:
ajofm@vs.anofm.ro;

– pentru Bîrlad: la sediul
ALOFM Bîrlad din str. Bdul
Epureanu, nr. 8, tel: 0235/419280;

– pentru Huşi: la sediul
ALOFM Huşi din str. A. I Cuza,
bl.45, sc. A, parter, tel: 0235/481720

REŢINUT PENTRU COMITEREA
INFRAC�IUNII DE AGRESIUNE

SEXUALĂ 

Poliţiştii au reţinut un
bărbat, de 33 de ani, din
municipiul Huși, bănuit de
comiterea unei infrac�iuni de
agresiune sexuală ce a avut loc în
data de 15 aprilie a.c. 

La data de 16 aprilie a.c.
poli�iștii din cadrul  Poli�iei
Municipiului Huși au fost sesiza�i de
o femeie, din municipiul Bucuresti,
cu privire la faptul că fiica sa a fost
agresată sexual de către un
necunoscut. Femeia se afla în vizită
la rudele sale în municipiul Huși, iar
în cursul zilei de 15 aprilie a.c., fiica
sa, în vârstă de 5 ani, împreună cu o
altă minoră, de 8 ani, au iesit la joaca

pe o stradă din municipiul Huși.  În
jurul orei 14.30 minorele au fost
urmărite până  în scara de bloc de
către un bărbat necunoscut și au fost
agresate sexual. 

În urma activită�ilor
desfășurate de către poli�iștii din
cadrul Poli�iei Muncipiului Huși și
Serviciului de Investiga�ii Criminale
din cadrul Inspectoratului de Poli�ie
Jude�ean Vaslui sa reușit identifi
carea autorului, în persoana unui
bărbat, in vârstă de 33 de ani, din
municipiul Huși.

Bărbatul  a fost re�inut de
poli�iști.  

Ambasadorul Belarus, a
două oară la Vaslui

Excelen�a Sa, Andrei
Grinkevich, Ambasador Extraordinar
și Plenipoten�iar al Republicii
Belarus în România a fost prezent
astăzi, în Vaslui, la invita�ia
președintelui CJ, Dumitru BUZATU,
unde a avut o întâlnire cu
reprezentan�ii jude�ului, ai autoritî�ii
locale vasluiene, dar și cu mediul de
afaceri.

În prezen�a prefectului
EduardAndrei POPICA și a subpre
fectului Mircea GOLOGAN,
ambasadorul Republicii Belarus șia
prezentat inten�iile de a contribui la
înfră�irea jude�ului cu o regiune din
�ara pe care o reprezintă. „ A m
observat foarte multe lucruri
frumoase aici, în Vaslui și sunt dispus
să ini�iez, să asist și să dezvolt
rela�iile jude�ului cu Belarus, atât din
punct de vedere economic, cât și cul
tural, turistic, în domeniul educa�iei,
sănătă�ii. Dacă ar fi să spun câteva
cuvinte despre Republica Belarus, aș
spune că reușim să asigurăm, din
agricultură, tot necesarul popula�iei.
În Belarus producem camioane,
autobuze, troleibuze și pot spune că
cel pu�in zece orașe mari din

România folosesc autobuze realizate
de noi. Avem o pia�a internă foarte
bună și pentru produc�ia de
echipamente de bucătărie, dar și în
domeniul IT. Am �inut să detailez
toate acestea, pentru că România se
află în clasamentul celor 10 �ări cu
care Belarus între�ine cele mai bune
rela�ii de schimburi comerciale. Am
venit în jude�ul Vaslui pentru a vă
propune un acord interregional între
jude� și o regiune din Republica
Belarus. Doresc să ini�iem primii
pași în acest scop”, a spus Excelen�a
Sa, Andrei Grinkevich.

Prefectul EduardAndrei
POPICA a precizat că Vasluiul este
deschis pentru semnarea diferitor
parteneriate, care să ducă la dez
voltarea regiunii.

„Azi am aflat lucruri noi
despre Belarus și sunt interesa�i de
orice colaborare cu o regiune din
Belarus, mai ales în domeniul
agricol, care  are o amprentă
importantă la nivelul jude�ului. Se
pot ini�ia schimburi comerciale între
zonele noastre, concomitent cu
atragerea de investitori. Suntem o
poartă de intrare în Uniunea
Europeană și interesa�i de o bună
colaborare între Vaslui și Belarus”, a
spus prefectul EduardAndrei
POPICA.

Excelen�a Sa, Andrei
Grinkevich, a mai avut o întrevedere
cu autorită�ile locale din municipiul
Huși, a vizitat Episcopia Hușilor și
cramele Averești.
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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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Cheltuielile și discu�iile pe
teme financiare î�i deschid

săptămâna. Se pare că există restan�e
la anumite servicii de care ai
beneficiat sau beneficiezi încă. Dar
și cei dragi apelează la sprijinul tău
material pentru ași rezolva mof
turile personale. La mijlocul inter
valului analizat apar oameni în
preajma ta, care te vor ajuta să
rezolvi demersuri legate de călătorii
sau de studii. 

În rela�iile parteneriale se
prefigurează schimbări

importante, dar este vorba despre
secven�e vechi care acum doar se
pun la punct definitiv. Stabilește�i
obiective clare în orice tip de
colaborare și urmeazăle îndeaproa
pe. Apar noută�i financiare, în mod
special la sec�iunea bani și bunuri
comune cu al�ii. Este rost de a primi
bani dintro colaborare sau dintrun
împrumut. Pot intra în discu�ie
moștenirile.

Începi săptămâna cu multă
treabă la serviciu. Trebu

rile cotidiene alcătuiesc tema
principală, astfel că ești nevoit să te
concentrezi pe mai multe subiecte
deodată. Alege priorită�ile și ai
încredere că vei rezolva totul corect
și la timp. Pe de altă parte, vei fi
nevoit să pui la punct fie rela�ia cu
partenerul de via�ă, fie colaborările
în care ești implicat sau dorești să te
implici. Discerne totul cu răbdare,
iar la nevoie, sfătuieștete cu cineva
de încredere. 

Cei dragi au nevoie de
sprijinul tău material și

moral chestiunile lor personale, dar
și în activită�ile voastre comune.
Este bine să le fii alături și să te
bucuri de tot ce ave�i de realizat
împreună. Pe de altă parte, se
conturează un final de etapă în plan
profesional. Sunt posibile modificări
ale regimului muncii, sarcini de
lucru noi, dar și schimbarea
atitudinii tale fa�ă de muncă și
implica�iile ei. Finalul săptmânii
aduce noută�i parteneriale. Este
posibil să primești o propunere.

Săptămâna începe cu treburi
gospodărești. Ai spor în

rezolvarea demersurilor patrimoni
ale, dar și în discu�iile cu membrii
familiei. Se recomandă pruden�ă  în
prima parte a zilei de 18 Aprilie,
deoarece sunt posibile răsturnări de
situa�ie deosebite în rela�iile cu
ceilal�i. Rela�iile sentimentale se
reconfiguerază cumva, însă în sens
benefic. Rela�ia cu persoana iubită
sau cu copiii își va modifica
termenii și condi�iile de desfășurare
sau ceva intervine și chiar schimbă
definitiv situa�ia amoroasă. 

Săptămâna aduce noută�i în
rela�iile cu anturajul apropiat,

dar și în segmentul domestic. Este nevoie
de o reorientare a scopurilor personale și
de o cură�enie drastică printre persoanele
cărora le acorzi încredere. Contextul
astral al săptămânii te va ajuta să privești
obiectiv la situa�ia familală și la nevoile
reale ale membrilor familiei. Se pot
finaliza treburi gospodărești, po�i discuta
cu neamurile despre obiectele de
patrimoniu sau po�i trasa un plan viabil de
îmbunătă�ire a spa�iului locativ. Sfârșitul
săptămânii conturează distrac�ii.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC VASCAR SA 4 muncitori depozite, 1 lăcătuș mecanic, 1 ana
list vânzări, 1 inginer industria alimentară

– SC VASTEX SA 10 confec�ioneri textile, 3 călcători
– I.I. SPIRIDON MARA 1 șofer categoria B
– SC EUROLUX SRL 2 ospătari
– SC PORUMBELUL ALB SRL 2 brutari, 1 mecanic auto

între�inere
– SC PROFI ROM FOOD SRL 2 casieri, 1 vânzător, 1 recep�ioner

marfă, 1 lucrător comercial
– SC SEBA CONSULTING SRL 5 tranșatori, 1 conducător auto ca

tegoria BE
– SC SAFIR  SRL 30 operatori abator, 1 inginer chimist
– SC MAJESTIC DULCE SRL 2 cofetari, 1 administrator
– SC WASH POINT 24 SRL 2 spălători auto
– SC PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL 2 agen�i securitate
– GENERALI ROMANIA SA 1 referent economic
– SC POSTPRESTCOM  SRL 1 tractorist, 5 șoferi
– SC SHERIFF GUARD SRL 3 dispeceri, 3 operatori calculator
– SC BENAVI SRL 1 spălător auto
– SC AGROZAP ANGEL SRL 1 tractorist
– I.I. POSTU  UTA 1 vânzător
– SC  DC COMERCIAL  SRL 1 agent comercial, 3 manipulan�i

mărfuri
– SC LUCIO CONSTRUCTION SRL 1 muncitor necalificat
– SC AUROCOR SRL 5 lucrători comerciali
– SC HOVIOPROD SRL 6 brutari, 2 conducători auto, 1 femeie

serviciu
– SC RISAL SRL 1 vânzător
– SC EMITSAT SRL 2 electricieni
– SC GOSCOM SA 1 inginer horticol, 15 muncitori necalifica�i
– SC CASA TUDORA SRL 1 lucrător gestionar, 1 agent vânzări, 1

brutar
– SC COMCONSTRUCT SRL 4 dulgheri, 6 pavatori, 8 muncitori

necalifica�i
– I.I. POPA GELU 1 muncitor necalificat
– SC DECIVAL CONSTRUCT 1 administrator, 2 muncitori

necalifica�i

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC AQUAVAS SA 2 instalatori apă, canal, 1 laborant chimist
– CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BIRLAD 1 contabil bugetar
– SC COMPACTUS GRIMS SRL 2 barmani, 1 femeie de serviciu,

4 ospătari (chelneri)
– SC CONFECTII SA 4 operatori confectioneri industrial, 4

muncitori necalifica�i în industria confec�iilor
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– SC IORGU SRL 4 brutari, 4 muncitori necalifica�i în agricultură
– SC LIALIN SRL 2 casieri valută
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 consilier administra�ia

publică, 1 șef serviciu institutie publică
– PRISCOM SRL 1 consilier /expert/inspector/referent/economist în

economie generală
– SC PROHOME SRL 1 inginer constructii civile, industriale și agri

cole
– SC RULMENTI SA 1 inginer energetică industrială, 3 ingineri

mecanici, 20 strungari universali, 2 termiști tratamentiști de piese
semifabricate, finite, 1 topitor fontă și neferoase

– SC SAMNOVE SRL 1 confec�ionerasamblor articole din textile
– SC SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 sudor, 1 vopsitor
– SOCIETATE PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI

REISER  S.A. 6 pavatori
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN"

BARLAD 2 auditori interni, 1 consilier/expert/inspector/referent/
economist în economie generală, 1 contabil

– SC VIAEDEN IMPEX SRL 1 vânzător
– SC VOICEMAILTEL SRL 2 operatori vânzari prin telefon

ZIUA INTERNAŢIONALĂ
A ASTRONOMIEI

În data de 21 aprilie 2018,
Observatorul Astronomic din cadrul
Muzeului "Vasile Pârvan" din
Bârlad, va organiza o activitate de
promovare a astronomiei: Ziua
Internaţională a Astronomiei
(Astronomy Day). 

Ziua Astronomiei se
aniversează în fiecare an, întro zi de
sâmbătă din luna aprilie sau mai,
când Luna este în preajma fazei de
Primul Pătrar.

Mișcarea a început în
California (SUA) în anul 1973, când
astronomul amator Douge Berger
(președintele clubului local
Astronomical Association of
Northern California), a decis că decât
să invite oamenii să participe la o
seară de observa�ii astronomice 
întrun loc îndepartat de oraș, mai
bine ar fi ca clubul de astronomie să
organizeze observaţii astronomice în
mijlocul orașului, și să arate
obiectele cerești publicului trecător,
care altfel nu ar avea ocazia să
privească printrun telescop. 

Anul acesta Ziua
Astronomiei se va aniversa pe 21
aprilie, şi ca în fiecare an echipa de la

Observatorul Astronomic al
Muzeului "Vasile Pârvan" se va
implica în mai multe activităţi pu
blice, ce au ca principal obiectiv
promovarea şi popularizarea
astronomiei.

Cu acest prilej la
evenimentul dedicat Zilei
Internaţionale a Astronomiei din 21
aprilie 2018, o să avem ca invitat
special pe astronomul amator Daniel
BERTEŞTEANU de la Astroclubul
Bucureşti. Prezentarea publică va
avea loc la ora 18.30, la sediul
Observatorului Astronomic din str.
Republicii nr. 235.

Observaţiile astronomice
din stradă se vor desfăşura în zona
centrală a oraşului, parcul "Victor Ion
Popa", (la strada principală), orele
20:30  21:30.

Observaţiile astronomice se
vor desfăşura numai dacă cerul va fi
senin!

Dumitru Ciprian Vîntdevară
Muzeograf

Planetariu/Observatorul
Astronomic al Muzeului „Vasile

Pârvan” Bârlad

Pocăit, mam dus la Dumnezeu
Şi Iam zis: Doamne, puiul tău, eu
Vin din grădinile tale Divine
Săţi spun că nu neai ticluit  bine.

Soarele tău nu ne zâmbeşte ades.
Ţârcovnici...nu chiar de soi Ţiai ales.
Femeile... nus prea bune de rasă
Pruncii...ne pleacă soldaţi de acasă.

Grânele noastre, cu toate pândele,
Nu satură gurile   flămândele
Şi adesea, în zilele Sfântului Paşte,
Creştin cu creştin nu se mai recunoaşte.

Ţiaş mai zice: de ce plecăm la război
Şi puţini ne întoarcem vii înapoi
Şi de ce Doamne, pe la Sfintele vineri
Senchină doar bătrânii  fără cei tineri?

Poeţii trişti nu au nimic de zis;
Lor le dai vin şi ei scriu ceau de scris,
Dar Doamne, pe pogoanele de fantezii
Lipsesc de o vreme sfinţii noştri copii.

...Miam tocit ghetele să ajung la cer.
Doamne  eu am venit doar săţi cer:
Întinde vrerea Ta peste această lume
Şi dăne nouă pedepse...mai bune.

Bine fiule...a răspuns Dumnezeu.
O sămi iau o scurtă vacanţă şi eu
Îţi las Dumnezeirea,cu bune,cu rele.
Nu uita: să ierţi şi greşalele mele!

George FILIP Montreal, Canada

O CLIPĂ  DUMNEZEU
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EXCURS PAMFILIAN, DUPĂ
20 DE ANI

Prezenţa, întrun parcurs
imaginar, a unui specialist dintrun a
numit domeniu are o dublă valoare: pe
de o parte, este liantul a două serii de
cercetători (în cazul nostru), iar pe de
altă parte, este el însuşi o personalitate
creatoare. Tudor Pamfile (18831921)
a izbutit performanţa ca în doar 38 de
ani să se remarce în ambele direcţii
enunţate mai sus. Romulus
Vulcănescu îl găseşte drept „a doua
figură dominantă în etapa de elaborare
a domeniului etnografiei” româneşti,
după SimeonFlorea Marian, cel care
– mentor fiindui – a primit eticheta de
„priceput, stăruitor, bogat şi norocos
muncitor”. Să realizezi culegeri de
folclor tematic şi de proporţii semni
ficative, să fondezi şi să coordonezi
două reviste de cultură („Ion Creangă”
şi „Miron Costin”), să publici
producţiile populare sub egida celui
mai înalt for ştiinţific – Academia
Română – şi să primeşti laude pentru
toate acestea de la personalităţi de
primă mărime (Nicolae Iorga, Ion
Bianu, Mihail Sadoveanu ş.a.) e mai
mult decât trebuie pentru ca numele
lui Tudor Pamfile să strălucească în
galeria oamenilor de seamă ai
Moldovei şi ai ţării.

Am spus undeva că un cri
teriu – secundar, e drept – pentru a sta
bili valoarea de circulaţie a ideilor sau
a lucrărilor cuiva este dat de conver
tirea numelui de persoană în adjectiv
sau, mai mult decât atât, acesta să se
prelungească întrun termen sem
nificând o orientare cu caracter ge
neral. În cazul nostru, autorul unei
teze de doctorat centrate pe contribuţia
lui Tudor Pamfile la dezvoltarea fol
cloristicii naţionale, Dumitru V.
Marin, a creat adjectivul „pamfilian”,
pe care la susţinut prin evaluări
corecte şi prin necesarele raportări la

opera cărturarului. Stă mărturie vari
anta editorială a tezei, cu titlul „Tudor
Pamfile şi revista «Ion Creangă»”
(Vaslui, Editura „Cutia Pandorei”,
1998). A nu se crede că subiectul nu a
mai fost abordat; ba se poate vorbi de
o tradiţie personală în tratarea temei.
Întrun singur an, 1973, D. V. Marin
a publicat şapte articole din domeniul
folcloristicii: „90 de ani de la naşterea
lui Tudor Pamfile” („Vremea nouă”,
Vaslui), „O prestigioasă revistă de fol
clor: «Ion Creangă» (65 de ani de la
apariţie)” („Cronica”, Iaşi) etc. În anii
următori a păstrat pasiunea pentru cele
două teme, cu studiile „Consideraţii
preliminare privind promovarea cân
tecului popular la revista de folclor
«Ion Creangă»” (1975), „Un folclorist
de seamă: Tudor Pamfile” (1978), „O
valoare spirituală naţională: revista
«Ion Creangă»” (1983), „100 de ani
de la naşterea unui mare folclorist:
Tudor Pamfile” (idem) etc. Editorial,
a îngrijit „Basme”le lui Tudor Pam
file la Editura „Junimea” (Iaşi, 1976).
Aşadar, o primă condiţie a
credibilităţii a fost atinsă: continui
tatea abordării temei. Probabil aici tre
buie căutată preferinţa lui D. V. Marin
pentru detalieri, întrevăzute în cuprin
sul lucrării sale din 1998: „Un fol
clorist şi o revistă bârlădeană în
patrimoniul naţional” (pp. 1572), „O
revistă pentru o idee: corpusul fol
clorului românesc” (pp. 73172), „O
arhivă pentru mai târziu” (pp. 173
214), ‚Final deschis” (pp. 2015220),
totul încheiat cu note, mărturii şi do
cumente şi clasica bibliografie.

Am semnalat în cuprinsul
lucrării câteva subiecte pe care leam
parcurs cu un interes special: tonul
aspru (motivat?) al lui Tudor Pamfile
la adresa broşurii lui Grigore
Tabacaru „Jocuri româneşti pentru

copii” (pp. 1718), descrierea unor
obiceiuri de Dragobete (pp. 258260)
şi a salutului la români (p. 270), ca şi
referirile la Giorge Pascu (p. 202 et
passim), cu privire la studierea ghici
torilor. Îmi permit o sugestie pentru D.
V. Marin: reeditarea lucrării, cu dez
voltarea unor subcapitole („Folclorul
copiilor”, de pildă) şi cu revizuirea al
tora. Îl obligă la acest demers calitatea
specialiştilor în folcloristică pe care

ia contactat (Iordan Datcu, Gh. 
Vrabie, Ovidiu Papadima, N. 
Constantinescu ş.a.), necesara reeva
luare a propriei munci şi, de ce nu,
progresele industriei tipografice. Într
un an când vârsta îl obligă să dubleze
o cifră recunoscută pentru energiai
benefică, îi fac cadou o propunere: să
deschidă chiar în 2018 Colocviile de
Folclor „Tudor Pamfile” fie la Galaţi,
fie la Vaslui, de preferinţă în partene
riat cu respectivul Centru Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale. Mia venit
această idee în ziua de 4 aprilie a aces
tui an, asistând la sărbătorirea lui
Viorel Savin, care a împlinit 77 de ani.
(Lau firitisit, în Aula „Vasile 
Alecsandri”, Serviciul Public Judeţean
pentru Promovarea Turismului şi 
Coordonarea Activităţii de Salvamont
Bacău, în parteneriat cu Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău.) A
primit în dar ediţia I a unui festival
naţional de dramaturgie. (Scriitorul
băcăuan a excelat în acest gen, dar a
trimis în librării şi cărţi de poezie,
teatru şi publicistică.) C.J.C.P.C.T.
Bacău şi multe altele din ţară vor fi
prezente la prima ediţie a Colocviilor
„Tudor Pamfile”, coordonate de prof.
dr. Dumitru V. Marin. 

Ioan DĂNILĂ

... 77... SEMNE... 
O CARTE ÎN CURS DE APARI�IE

(fragmente)

PROVOCARE, ONOARE
ŞI RESPECT

Când am primit invitaţia de a înşirui unele cuvinte, ca reflexie a gân
durilor şi sentimentelor, cu care să construiesc un document ce ar avea şanse
să rămână în paginile volumului „…77…”, (nu mai ştiu sigur câte sunt înain
tea acestuia, dar cred că aproape treizeci), am fost, desigur, onorat şi incitat.
Dacă se iveşte posibilitatea ca cineva să apară întro carte de „istorie culturală”,
alături de alte 77 personalităţi din ţară și străinătate, este, evident, un mare pri
vilegiu, pe care, recunosc, iniţial mam gândit că nul merit. Pe de altă parte,
modalitatea în care se doreşte a arăta conţinutul ma făcut să mă simt în pos
tura unui comis – voiajor ce tatonează în stânga şi în dreapta, pentru a atrage
atenţia şi a stârni interesul publicului, printro reclamă incisivă  pentru un pro
dus extrem de valoros, dar necunoscut sau neutilizat suficient de consumatorii
de cultură. Mă vedeam cu o carte de vizită în mână, pe o faţă cu câteva date care
să mă prezinte, pe cealaltă cu descrierea „miracolului” apărut după 1990 în
peisajul cultural naţional, ca rezultat al unui aluat sănătos pus de Creator într
un om născut pe meleagurile din apropierea târgului Podu Turcului (satul
Giurgiuoana), în amestec cu ambiţia, perseverenţa şi pasiunea, pe care au fost
presărate din abundenţă curajul şi truda.

Despre mine:
Mam născut întrun loc peste care Dumnezeu a revărsat cu genero

zitate lumină și credin�ă: în spitalul din satul Florești, care fusese Palatul
Stăre�iei, căci acolo existase dintotdeauna mănăstire, cum de altfel a redevenit
după 1990. Astăzi biserica cu o arhitectură aparte, cu slujbele producătoare de
tulburări lăuntrice, cu chiliile îngrijite și curtea plină de copaci și flori,
ademenește credincioșii, fiind un loc de unde parcă nu sar mai da pleca�i.
Primii șase ani iam petrecut întrun sătuc la vreo 7 kilometri, de unde părin�ii
au plecat la oraș, în Bârlad, pentru a munci ca să ofere un viitor mai bun celor
doi copii. Nu știu dacă voi reuși să găsesc vreodată cuvintele care să cuprindă
sentimentele de apreciere și recunoștin�ă pentru curajul lor de ași lăsa în urmă
agoniseala, rudele și prietenii ca să ne aducă pe noi aproape de orizontul râvnit
al instruirii, șlefuirii min�ii și stabilită�ii sociale!

Printre multe alte oportunită�i aduse de mediul urban se numără și
școala gimnazială, cu dascăli de excep�ie, devota�i până la epuizare profesiei,
răbdători și iscusi�i în a îndruma pe fiecare după aptitudini și capacitatea
intelectuală spre direc�ia potrivită a fi urmată în viitor. Profesoara de limba
română a scormonit în mintea mea ca să mă cunoască bine, apoi a picurat în su
fletul meu aroma versului eminescian și a povestirilor lui Creangă, ma încu
rajat să las libere gândurile, îmbrăcate în cuvinte potrivite, ca să le lectureze cei
din jurul meu, mia trecut numele în revista școlii, în dreptul unor crea�ii ce
purtau pecetea unui grăunte de talent și entuziasmului copilăriei, ma încura
jat când am primit primele premii pentru proză scurtă, dar cu o zgârcenie
măsurată ca să nu mă las îmbătat de aburii firavelor reușite. Tot în acea perioadă
a încol�it înlăuntrul meu pasiunea pentru profesia de poli�ist, iar rădăcinile cres
cute cu anii au fost atât de puternice încât nu am obosit nicio clipă pe drumul
vie�ii până la a cuprinde cu palmele visul, în momentul în care am fost admis
la școala de ofi�eri. (...)

Vasile CHELARU
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare

mândri, are trei 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 414 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.

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 15 ani

„ISTORIA FĂRĂ MANUAL” 
LA EDIŢIA CU NUMĂRUL

VII

Școala Gimnazială Trifești – Neam�, sub îndrumarea profesorului
Pavel Petrea, va fi gazda concursului istoric cultural interjudeţean „Istoria fără
manual”,ediţia a VIIa, ediţie care va avea loc sâmbătă, 20 aprilie , începând cu
orele 9,30.

Proiectul este  conceput ca o prelungire a activităţii didactice, elevii
derulând o serie de activităţi printre care cercetare, documentare, inovaţie sau
creaţie în domeniul istoriei, menite să dezvolte şi să consolideze sentimentul pa
triotic şi pasiunea pentru istorie.

Să ne reamintim şi numele coordonatorilor acestui proiect:
Prof. Florin GHEORGHIŢĂ, Liceul Tehnologic „Ion Nistor”  Vi

covul de Sus  Suceava
Prof. Dragoş BALASAN, Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”

Botoşani
Prof. Traian ANTON, Școala Gimnazială Nr.1 Răucești – Neam�
Prof. dr. SergiuConstantin ENEA, Liceul Teoretic „Ion Neculce”

Târgu Frumos – Iași
Prof. Florentin BOTEZATU, Colegiul „Grigore Antipa” Bacău
Prof. LucianOvidiu IFTENE şi Constantin CRĂESCU,  Școala

Gimnazială „Sfântul Andrei”  Tăcuta – Vaslui
Prof. Petrea PAVEL, Școala Gimnazială Trifești – Neam�
Prof. Neculai ŞCHIOPOAIA, Școala Gimnazială Preutești  Suceava
Prof Ciprian BĂETU, Școala Gimnazială Nr.1 Săveni – Botoșani
Prof. Adrian PUIU, Colegiul Na�ional „Eudoxiu Hurmuzachi”

Rădău�i – Suceava
Prof. Tiberiu Cristian GAVRIL, Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă”

Pomîrla – Botoșani
Reamintim că ediţia anterioară, a VIa,  a fost câştigată de către

echipajul Şcolii Gimnaziale „Grigore Antipa”Botoşani , coordonat de prof.
Dragoş Balasan.

Mihaela BĂBUȘANU,
Expert patrimoniu/conservator bunuri culturale,

colaborator proiect
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DIN CRONICI
Un Vodă la Cotnari petrece,
Iar turci, îl vizitează, zece,
Ospă�ui mare, vin pe barbă,
Spre diminea�ă...dorm prin iarbă!

Vasile UNGURAȘU

CAPUL PLECAT ŞI SABIA
Al proverbelor supus,
Doar cu greu am observat
Că un cap, dacăi plecat,
De la locul lui e dus.

Gheorghe RĂDAC

ÎNTRE AMICI
Luni, în tramvai, mia povestit
Iubita ta un banc stilat
Şiatât de taream chicotit,
Încât era să cad… din pat.

Ion BERGHIA

SO�I „SPORTIVI”
Cunoscut le e hazardul,
Loc deantrenament grădina
Unde soaţa sare gardul
Şi el sare cu prăjina.

DIFERENŢĂ
Când viaţa şi cu greul ne confruntă,
Soţiaşi spune calm, că nui nimic
Şi merge înainte ca la nuntă...
Iar eu în urma ei...ca după dric!

Ioan HODAȘ

IUBIREA TA
Iubirea ta dea pururi schimbătoare
Împrăştie pe vânt otravai fină,
Că nui albină numai pentruo floare,
Nici floare pentruo singură albină...

Otilia CAZIMIR

UNEI PREMIANTE, LA UN
CONCURS DE MUZICĂ
UŞOARĂ
Concurentai bunicică,
Pricepută la cântări.
Însă e la mijloc, cică,
Şiun concurs demprejurări!

Giuseppe NAVARRA

ISTORIA SE REPETĂ
Am suferit în comunism
Din cauza unui dement;
Astăzi, în "capitalism"
Avem suten parlament.

Alexandru TRU�Ă

ADITIVI (LA FACEREA EVEI)
Domnul nostru, întro doară,
Puse gaz pe o scânteie
Şi deaceea o femeie
Mai mereu e foc şi pară.

Any DRĂGOIANU

FAMILIA TRADIŢIONALĂ
Când patul suferă feroce,
În scârţâitul monoton,
Seaude, din dulap, o voce...
Că e amantul în balcon!

Valentin DAVID

AUTORII (UNUIA CĂRUIA
NEVASTA IA FĂCUT COPII
DIN FLORI)
Unis autori de cărţi,
De statui, picturi sau hărţi,
Alţii sunt de teorii,
Iar tu... nici deai tăi copii.

George BUDOI

BANCURIBANCURI
Un cerşetor stătea lăţit pe trotuar.
Îl vede un trecător şi începe să urle la el:
– Băăăiiiii, tu ştii cine sunt eu? Eu sunt Iisus Cristos!! Trecătorul,

contrariat:
– Pleacă dom’le de aici că nu se poate!
– Pot săţi demonstrez. Hai cu mine. Merg amândoi până la barul

de peste drum. Când intră pe uşă, barmanul îşi pune mâinile în cap şi zice:
– Iisuseee, iar ai venit?

RONDELUL PRIMEI
ÎNTÂLNIRI

Când team zărit de prima dată,
Aveai un zâmbet simulat,
Un pasînapoi făcui îndată
Și ai rămas cam bosumflat.

Mi sa părut cam fost ciudată,
Văzândute pu�in crispat;
Când team zărit de prima dată,
Aveai un zâmbet simulat.

Cu pas  timid și delicată,
Când  la cafea mai  invitat,
Făcând popas, doar co „săgeată”
Rapid eu team hipnotizat

Când team zărit de prima dată!
Elena MÂNDRU

ÎN CRAMĂ
În cramă stau multe ulcioare
Închipuind un sfânt altar,
Butoaiele ne fac favoare,
Căs pline doar cu vin...Cotnar.

Când diminea�ai rouăn vii,
Lumina irizeazăn boabe,
Și din be�ie când revii
În bra�eai vrea două..."podoabe".

Cândva, mai tânăr când eram,
Prin crame îmi plăcea să trec,
Și vinuri bune degustam
Să știu pe unde să petrec.

Miaduc aminte căntro seară ,
Mergând la crama din Cotnari,
Cu o frumoasă domnișoară 
Gustatam vinuri vechi și tari.

Vasile UNGURAȘU

CAN VIS
Începeo nouă zi. Pe plaja blondă,
Zimţată de atacuri înspumate,
Apar pe rând pânzatele pătrate
Iar soarele –zeiţă rubicondă –

Revarsă darnic albai plinătate.
De sub umbrar de boruri, o giocondă
Îşi  plimbăncet privirea vagabondă
Cun  zâmbet ce îndeamnă la păcate.  

Poseidoni moderni, co zvâcnitură,
Ţâşnesc în craul întins spre geamandură;
O Skodă sa oprit pe macadam.

Iar un grăsan cu braţele sub ceafă
Visează ca primit un spor de leafă
Şi va mânca „şalău à la bonne femme”!

Mircea TRIFU

Primăvară
Inutilă

Sufocată de viaţa cu program
Şi deacelaşi "va urma" cotidian
Al savanţilor cu barbă, cu şoşoni şi
ochelari 
Pedagogi şi profesori octogenari
De algebră, geografie şi pian 
Primăvara
A izbit cu pumnun geam
Şia fugit din pension
De la "NotreDame de Sion".

Iam citit ispravan calendar
Şiam pornit îndată după ea
Sontâlnesc în Cişmigiu
Sau la Şosea,
Cum făceam alt'datăn fiecare an,
Când eram şi eu ca ea  un licean
Cu frecvenţa cursurilor pe...
trotuar...

Dar de data asta, nu ştiu cum,
Nam dat nici măcar de urma ei pe
drum....
Poate nam mai cunoscuto eu...
Poate drumul ei şi drumul meu
Sau schimbat de mult,
Şiacum
Nu mai fac acelaşi drum...

Sau pe drumul de la Ateneu
Până la Şosea
Şi hipodrom
Primăvara nantâlnit în capitală
nici un om
Săi ureze ca pe vremuri "bun
sosit".

Şi probabil că de ciudă în oglindă s
a privit,
Şia dat seama ca visat,
Ca spart geamul doar în vis
Şi că visul evadării na fost vis
adevărat!...

Primăvară, primăvară,
Inutila mea fecioară,
Nu cumva teai sinucis?...

Ion MINULESCU

SOŢIA LA
PSIHIATRU
Soţul, care mă iubeşte
Numai când îşiaminteşte,
In livadă şi grădină 
E activ ca o albină.

Soţul, care mă iubeşte
Numai când îşiaminteşte,
Se crede între jivine
Şi transpiră ca un câine.

Soţul, care mă iubeşte
Numai când îşiaminteşte,
Când se ţine de pocal 
Munceşte precum un cal.

Soţul, care mă iubeşte
Numai când îşiaminteşte,
Are calităţi de aur
Şii puternic ca un taur.

Ioan HODAȘ
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BUNELE MANIERE LA CUMPĂRĂTURIBUNELE MANIERE LA CUMPĂRĂTURI

În era globalizării și a con
sumului, oamenii au devenit automat
mai interesa�i de achizi�ii decât de
calitatea bunurilor și implicit a
rela�iilor interumane. A fi un vânzător
sau un client nu doar competent ci și
manierat reprezintă în zilele noastre o
calitate, mai rară – cei drept, dar atât
de necesară.

Un vânzător de succes
trebuie în primul rând să aibă o marfă
de calitate dar, să dea dovadă și de

polite�e și să stăpânească arta
negocierii. Un client va deveni fidel
magazinului dumneavoastră dacă
timpul petrecut aici a fost unul de
calitate, dacă sa sim�it respectat iar
climatul a fost de încredere.

Totul începe de la respect.
Mai întâi vânzătorul creează un
mediu ambiant dar acesta trebuie să
re�ină că polite�ea va rămâne
întipărită în memoria clientului. De
cele mai multe ori o fa�ă zâmbitoare

care te salută politicos și sincer îl face
pe cel care a trecut pragul
magazinului să o facă și a doua oară
și a mia oară. Felul în care te sim�i te

îndeamnă să cumperi, va spune
clientul, de aceea rela�ia și timpul
petrecut întrun magazin, fie el cât de
scurt, trebuie să fie caracterizat
întotdeauna de polite�e. Comerciantul
nu trebuie să sufoce clientul cu
prezentarea mărfii sau cu întrebări
prea personale, mai ales dacă nu este

vădit interesul; libertatea de a alege
revine cumpărătorului. Pentru a vinde
cât mai multe produse, clientul
trebuie să fie convins de raportul

calitate pre� dar și de comportamentul
dumneavoastră. Și nu uita�i: clientul
are întotdeauna dreptate!

Clientul, pe de altă parte,
trebuie să salute obligatoriu la
intrarea în magazin chiar dacă nu are
de gând să cumpere nimic, ci doar să
arunce o privire. Nu trebuie să

răscolească toate produsele sau să
împrăștie lucrurile, cu atât mai mult
să le strice. Prezen�a sa va fi cât mai
discretă șiși va cere scuze dacă din
întâmplare a dat ceva pe jos sau sa
atins de o altă persoană. Nu vă lăsa�i
lucrurile la întâmplare – nu este
nimeni responsabil de ele decât
dumneavoastră. Mai ales de sărbători
sau în perioada reducerilor, când este
aglomerat, nu este frumos deloc să
împingem alte persoane sau să ne
certăm de la ultimul produs rămas în
magazin.

La supermarket este
imperios necesar să respectăm munca
angaja�ilor și să punem la loc
produsele pe care neam răzgândit să
le cumpărăm din varii motive. Dacă
distan�a este prea mare și vă grăbi�i,
cel mai indicat este să le duce�i la
casă, iar angaja�ii se vor ocupa de
returnarea acestora pe rafturile
potrivite. La casă se așteaptă la rând
fără comentarii la adresa casierilor
sau a celorlalte persoane. Dacă
observa�i femei însărcinate sau cu
copii mici este politicos să le acorda�i
prioritate și să le în�elege�i situa�ia
dificilă.
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SCRISOARE 
CĂTRE UN FRATE ROMÂN

Ca săţi răspund la între
barea: Carei diferenţa între acum şi
“Pe vremea când umblam pe jos…”
din poemul unui autor necunoscut, aş
putea spune că e mult deatunci şi,
totuşi tema e atât de actuală!

În 1979, după şase luni de
stat în lagăr în Italia, la Trieste şi
Latina (oraşul lui Mussolini), lângă
Roma, maş fi întors acasă şi erau
mulţi ca mine care am descoperit că
occidentul nu este cu adevărat liber
tate. Doresc să vă spun că din 2000 de
refugiaţi, cel puţin jumătate sunt nişte
fiinţe extraordinare pentru că au reuşit
să treacă prin filiera filtrelor comu
niste de frontieră. Nu este uşor să de
cizi între viaţă şi moarte sau
distrugerea fizică pe viaţă dacă eşti
prins, că din punct de vedere social
eşti pe viaţă pătat, proscris. Iar cealaltă
jumătate au ajuns acolo căraţi de alţii,
unii criminali, alţii agenţi infiltraţi şi
mulţi tolomaci care nici nu ştiu de ce
şi cum au ajuns acolo. Vestul este o
maşină extraordinar de bine
organizată care controlează şi
exploatează omul la maximum, trans
formândul în vierme sau, mai nou,
compar toate oraşele mari cu
"Găinării", ferme de găini care înghe
suite nu fac altceva decât să producă
şi să consume 24 de ore. Zic 24, pen
tru că oamenii dorm câte 45 ore pe
noapte şi chiar atunci când dorm
lucrează şi în vis la bandă rulantă.
Consoarta mea punea capace la cutii
pe linia de asamblare, iar noaptea, în
pat, prin somn îşi mişca mâinile,
săraca lucra continuu. În fabrică, în
România se transpira cu apă, în vest
cu sânge, capitalistul ştie să scoată tot
din tine şi te plăteşte după lege.

Astăzi pot spune şi demon
stra că în comunismul copilăriei şi
tinereţilor mele de până la 26 de ani
când am trecut fraudulos graniţa din
curiozitate şi pentru aventură în vest,
am fost mult mai liber şi am putut să
am experienţa creaţiei divine. De fapt,
pentru asta suntem aici, pe pământ.
După ce îmi plăteam tributul de şase
ore, că atât se lucra la exploatarea ura
niului şi tot atât la şcoală ca elev eram
apoi liber să fiu EU, sămi creez
lumea şi universul meu. Să cutreier
toate văile şi munţii Banatului, să mă
joc în natură cu jucării făcute din
natură, pentru că eram sărac şi  nu
aveam bani pentru jucării, pe care le
priveam doar prin fereastra librăriei.
Faptul de a nu avea poate fi criticat şi
folosit ca justificare să nuţi placă pe
rioada comunismul, însă poate să fie
un beneficiu mult mai mare în con
struirea caracterului şi descoperirea

stării tale creative. Or fi fost crime şi
violenţe la intrarea comunismului în
ţară pentru că aşa se întâmplă la orice
schimbare de regim, însă ele se
epuizase în 20 de ani, deci eu nu 
leam prins. La căderea comunismu
lui în '89 sau produs tot atâtea crime
şi chiar mai multe. Eu consider ple
carea a 5 milioane de români să
trăiască în diaspora tot crima se
numeşte. Ştiu că 1% din ei rămân ca
şi mine conectaţi la ţară şi participă la
evoluţia ei, însă 99% o ignora şi încet,
încet se integrează în locul unde sau
aşezat, rămânând doar cu umbra doru
lui, ei şi urmaşii vor fi asimilaţi.

Am vizitat 18 ţări şi nu am
văzut libertate aşa cum a existat şi
există în ţările comuniste, în ţările
sărace, unde din cauză că nu există
forma modernă de exploatare şi deci
nu eşti preocupat de existenţă aşa cum
eşti forţat în sistemul materialistic şi
de consum, ai timp să te descoperi pe
tine şi pe cel de lângă tine. Dovada e
că în India, unde sunt cei mai mulţi
săraci din lume sunt dezvoltate cele
mai multe filozfii de viaţă. La fel şi în
săraca China.

În America şi în tot vestul se
crează un univers al ciripitului şi
lătratului continuu în interiorul aces
tor cetăţi de beton şi sticlă şi, mai nou
se retrag în lumea virtuală a internetu
lui. Omul iubeşte mai mult şi devine
un adict al lumii artificiale. Nu mai
vorbesc că această nouă filozofie a
"Just on time", de a trăi doar azi, şi în
prezent îl face să distrugă totul în jur
fără ai mai păsa de lumea de mâine,
plus distrugerea sistemului de
educaţie făcut intenţionat de cei de la
putere ca să controleze mai uşor
masele, de ai ţine pe loc din drumul
trezirii şi creşterii lor spirituale, ajută
la iresposabilizarea globală şi dis
trugerea mediului. Dacă nu începe
războiul suntem oricum direcţionaţi
spre dispariţie din neglijenţă şi
nepăsare. Mâncăm tot felul de tâm
penii, devenim egoişti şi sterili şi iată
ne fără urmaşi.

Sub deviza "eşti liber şi faci
ce vrei" se ascunde lanţul robiei pus în
gâtul individului; dacă ai bani cumperi
ce vrei şi plăteşti toată viaţa. Casa,
maşina şi alte obiecte necesare
funcţionării în sistemul consumerist
care îl orbeşte pe om şi nu mai are
timp să realizeze cine e. Totul e atât
de bine organizat încât atunci când sis
temul descoperă un surplus de bani la
tine are scule în tolbă să ţil ia printr
o amendă,  să zicem, sau mărirea ta
xelor. Omul se trezeşte şi începe să
înveţe să fure prin calculator şi începe
să aibă tot aşa cum aveau cei care
furau în comunism. Şiaşa eşti toată
ziua şi noaptea preocupat să faci bani
încât nu îţi cunoşti nici măcar vecinii!
Eu, în România cunoşteam toată lo
calitatea plus satele din împrejurimi.
În cazul în care mă apuca noaptea,
puteam să dorm la oricare dintre ei.
Nu şi în occident!!! Aici şi copiii sau
părinţii se plătesc unii pe alţii pentru
servicii ca să înveţe să consume,
cumpere şi vinde de mici, cam aşa
cum îi învăţăm noi pe copiii noştri să
bea pălinca de mici cu cana. Toată
lumea în vest mănâncă şi se îmbracă

de la televizor. Dacă se întrerupe
curentul, jumate din ei mor că nu ştiu
ce să mănânce. Sistemul ştie asta şi îi
ţine mereu terorizaţi prin doze zilnice
de frică. 

În România, după şase ore de
şcoală, în loc sămi fac temele date de
profesor, umblam pe dealuri până în
noapte şi mă jucam cu alţi copii. De
spre noi, copiii, nu zic că ne jucam,
pentru că în realitate, noi ne lumeam,
noi cunoşteam mediul şi el pe noi.
Eram în clasă câte 25 de elevi. Cinci
învăţau bine, erau tocilari şi premianţii
clasei, zece alternau între note de 6 şi
10, cinci doar note de trecere, iar
restul mergeau la director so ia la
palmă cu şnurul de la reşou ca să pro
moveze clasa şi, uiteaşa umblam cu
mâinile pe pereţi toată ziua ca să se
desumfle. Şi în ziua de azi îl iubesc pe
domnul director pentru că nea de
schis ochii, nea trezit.

Toţi neam realizat şi avem
poziţii bune pe când premianţii au
ajuns nişte rataţi. Rataţi prin faptul că
nu ştiu să înoate şi au renunţat să
înoate prin viaţa asta nouă şi
mizerabilă, pentru care ei nu sunt
pregătiţi să funcţioneze. Eu vorbesc
doar de clasa mea din Ciudanoviţa,
alţii poate au avut altfel de noroc.

Şi pentru că ajunsei la noroc.
O doamnă redactor din România mi 
sa plâns că pleacă românii din ţară cu
sutele, adică tineretul educat şi în felul
ăsta ţara se destramă. Lasăi să plece,
iam răspuns pentru că ei sunt pregătiţi
pentru acea lume. Un şahist se duce să
joace cu un alt şahist; el nu poate
rămâne acasă să se sinucidă, iar în
felul ăsta poate aduce bani acasă sau
ne face un bun sau un rău nume, acolo
le este locul. Însă cine rămâne acasă?
Omul simplu, bun şi curat care
lucrează pământul pe văi şi prin
munţi, de care nu e interesată lumea
din fermele de găini care se freacă unii
de alţii şi de gratii până le cad penele
şi doar mănâncă şi se ouă până cad
leşinate, în timp ce, acela din deal
trăieşte în eternitate cu cei  nou
născuţi ai săi doinind la fluier cântecul
domnului inspirit de natură şi atunci te
întrebi: păi nu era mai bine acasă?
Prost să fii, noroc să ai!!! De unde
vine proverbul ăsta care nea trecut în
spre nemurire de mii sau zeci de mii
de ani dacă e să credem că pe
Zamolxe lam adus din Egiptul
împărătesei Nefertiti?! Poporul român
are un AND special şi o inteligenţă în
subconştient rară. De asta nu ne batem
cu nimeni, nu facem războaie, pentru
că războaiele sunt organizate şi per
formate de laşi, bandiţi, trădători,
nerăbdători, imaturi, minte scurtă, de
oameni de nimic. Românii nu vor
dispărea niciodată; poate numele locu
lui va fi schimbat, însă ei tot aici vor
fi. Să nu uităm că noi am trăit şi sub
pământ câteva sute de ani, poate mii
până a trecut îngheţul şi sa dezbrăcat
Europa şi Asia de zăpadă. Sub pământ
am avut timp să ne albim la faţă. Am
ieşit la lumină şi am dezvoltat cel mai
mare ţinut al Europei, plin de bunătate
şi înţelepciune. Avem tendinţe de
unire, întregire. Nu simţiţi asta în voi,
românilor?

Ben TODICĂ, Australia

VIII
În bezna din ceasurile

nălucirii, poporul dădău pare un mor
mânt care se dezveleșten ecouri de
întuneric unde, o fantomă, Yaya, cu
coroana pe tâmple îl bate enigmatic
pe umăr. Cum să nu te sperii când te
trezești cu diavolul în cârcă! Te sperii
cașa se sperie neamul dădău de
fiecare dată, dar la urne… intrăn
anestezie roșie și tot pă mustea�a
Yayaului pune ștampila…

Cotropi�i de statul Yaya cu
guvern și parlament extra sexual,
dădăii deși deabiași trag sufletul, dar
tot deabia așteaptă săși voteze călăii.
Stă bătrânul Yaya la balconul
președin�ial rezemat în col�ul mustă�ii
de unde își admiră prduc�ia de sâni,
dar și de gropi pe Km patrat de asfalt.
Privește angelic cum se se reped aces
tea, gropile, întro nesim�ire cumplită
sub ro�ile mașinilor în ura lor ceo
poartă pivo�ilor, arcurilor și tele
scoapelor.

Mândru foc de credulitatea,
supunerea necondi�ionată, oarbă, a
dădăiștilor, pentru siguran�ai
infrac�ională, statul Yaya șia tras și
ministrul justi�iei sale, pe măsura po
htelor dezlăn�uite de protec�ie a
ho�ilor, furturilor, averilor,
dosarelor…

Sub „protec�ia” acestui
bătătarnic sinistru, pardon, ministru,
se decupează hălci nesim�ite din teri
toriul statului, din poporul dădău.

Săge�ile de taxe, biruri, cu
vârfuri toxice și anestezice sunt trim
ise cu mare precizie de către statul
Yaha direct în pântecele firave ale
poporului dădău.

Mândru foc, bătrânul Yaya
pleznește cu biciul groaznic din bra�ul
cu coasa, facând umilul și senilul
popor dădău să depună prin mijloace
moderne dări peste dări, să le
răstoarne cu pioșenie în vestiarul
flămând al yayaiștilor nesătui, veșnic
nesătui, până ce li se adună, acestora
din urmă, dădăilor, nori înspre apus și
începe urgia cerului unde domnește
întunericul...

Parlamentul și guvernul
multisexual dezvoltat are deja muzi
calitatea sa, umbrele yayaiștilor culcă
nemilos cu coasa spână a mor�ii iarba
dădăistă.

Și Dumnezeu… fuge, fuge,
fuge

IX
Vine, vine, primăvara! Înflo

resc gropile pe șoselele Yayaei. În
fa�a fiecărei șosele stă guvernparla
mentul feminin al �inutului cu noi
biruri la rever.

Aparatul birocratic Yayaist
sentre�ine greu, nu deaia se spune ca
obrazul… sub�ire!…

Vine primăvara! 
Parlamentarii yayaiști mai

pun de câteo ceartă, trebuie doar să
și mărească venitul. Scumpind
pre�uri, normal că trebuie prin lege să
și crească salarii, pensii speciale, să
se scutească de dări, că doar nu ei sunt
dădăii…

Seașează cea�a primăverii
pe pântecele poporului dădă. Votul
blând băgat elegant în urnă deja
mușcă. Vine primăvara cu stropi reci
pe bulevardul spinării alegătorilor.

Yaya nuși dezlipește cizma de pe
grumazul poporului dădău.
În zdruncinăturile „elegante” ale oga
rului în burta căruia stăm 56 persoane
dădăiste (yayaiștii umblă cu
avioane, elicoptere, că doar au… și
pot…) nu te po�i odihni. Gropile
Yayaiste î�i trezesc sciaticile… lum
bago…  (Să treci aici toate bolile
legate de spate de la zdruncinături…)
Sângerează rău gropile �inutului
Yaya, iar Alwaysurile, Oburile sau
Lady Anionurile sunt multe, scumpe,
preten�ioase. Deaia a și numito șeful
Yaya cu mustea�a lui cea periculoasă
pe pedofilita sa ceo pedofilește cu
func�ie în aparatul de conducere al
�inutului, ba, a aten�inato:

Fă! Io �âs dau func�ie să
mai muncești și tu, să nu zice ăștia că
te �iu pă lovelele mele… 

Când ia prezentat �iitoarea
i pedofitită starea consumurilor de Al
waysuri, Oburi sau Lady Anionuri
mustăciosul a crezut că pleznește pe
burtă. Fă, cum mama drecu ai calcu
lat, fă? Ai încurcat socotelili! Cum
‘lamea la ăl dă dinaintea această
„produc�ie” era dă trei ori mai mică,
iar tu acum mio sco�i mare?..

Nu, iubi! Nu �io scot mai
mare! O scot cum este, numai că ăl dă
dinaintea ta nu a avut numai fuste pă
lângă el. Daia, iubi, socoteala este
altcumva!…

De… multiple preocupări
ale sefului Yaya…

Sănătatea guvernant
parlamentară  abia așteaptă să se
purice întru vindecare, dar… pană și
slujbele popilor sau indexat direct
propor�ional… chiar mai mult decât
birurile conducătorilor… 

Au crescut și ele la standarde
modernoccidentale…

Mini(stresa)nta muncii,
maxi la gură, promite măriri, chiar
dublări. De nu era u�a și era ula, no
mai vrea dublă. 

Așa că madamka vede dublu
și nu se sfiește ca de 30 februarie, 31
aprilie, 31 iunie, 31 septmbrie, ori 31
noiembrie să promită dublări de
salarii și pensii, acceptate de poporul
dădău în interminabile ova�ii, aplauze,
tăvăliri pe jos, ce mai…
neastâmpărate deliruri…

Un pic obraznic, moșul
Yaya și întreagul  aliotman niciodată
nu au „mul�umescul” la ei. Așteaptă
și ei, dădăii aplaudaci, măcar un mul
tumesc din partea sugativelor
flămânde, chiar nesătule, yayaiste,
dar… nema…

Vine, vine, primăvara!...
Peste verdele de unde baba

iarnă tocmai aninson bârlog se
așterne griul murdar yayaistik.

Păianjenul negru, toxic,
veninos al monstrului Yaya, își
întinde plasa nemernică peste autosu
pusul popor dădău în stare de sufocare
cronică.

Puhoiul Yaya este de
nestăvilit. Nici din�ii Rehbok al
pământenitului dădă  nul liniștesc.
Curge, curge, lava Yaya și distruge
totul.

De pe ultimile locuri în Eu
ropa și în lume, �inutul cu cel mai
scăzut nivel de trai, dar cu cei mai
mari bogătani, poporul dădău, nu
renun�ă la orgoliul său șiși votează cu
elegan�ă călăii yayaiști.

Mândru mai  ești �inut al
gropilor mele!

Și Dumnezeu fuge, fuge,
fuge!...

Gheorghe RĂDUCAN



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 negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Rela�ii la telefon 0752.652.194

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  NEGOCIA
BIL. 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 intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
* Vând două fotolii, o masă şi un pat, din lemn de esanţă tare. Preţ negociabil. 
Telefoane: 0742 968 778 şi 0775 044 899.
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
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
103 locuri de muncă disponibile la 18.04.2018

– SC ANA CORNEL SRL 1 vânzator
– SC BRANISS SRL 1 vânzator
– CHIRUXEL SRL 4 confec�ioneriasamblori arti

cole din textile
– SC CLUB TOMA SRL 1 apicultor, 1 confec�ioner

asamblor articole din textile, 1 dulgher (exclusiv restaura
tor), 1 muncitor necalificat în industria confec�iilor, 1 tâm
plar universal

– SC CNC STEP COMPLEX SRL 2 lăcătuși
mecanici între�inere și repara�ii

– SC JUCARII DE LEMN SRL 2 confec�ioneri
jucării

– SC LEELEE SHOES SRL HUSI 4 muncitori
necalifica�i în ind. confec�iilor

– SC MADEROM SHOES SRL 3 confec�ioneri arti
cole din piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC METALION MTI 2007 SRL 20 sudori, 8
muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor, 10 lăcătuși
montatori, 30 lăcătuși construc�ii metalice și navale, 2 dul
gheri (exclusiv restauratori)

– SC NICOMON SRL 1 muncitor necalificat în
industria confec�iilor

– SC PRODIVA SRL 2 cusători piese din piele și
înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor

– SC SEBAC INVEST SRL 2 muncitori necalifica�i
la asamblarea, montarea pieselor

– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 1 spălător
vehicule

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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„16 din 16" pentru boxerul
ieşean Alexandru Marin

Ajuns la vârsta de 26 ani,
Alexandru Marin, care a făcut primii
paşi în box la CS CFR Iaşi, sub con
ducerea antrenorului emerit Nicu
Brânzei, are o carieră strălucită de
mai mulţi ani în boxul profesionist
din SUA.

Peste Ocean, în boxul profe
sionist de acolo, el a urcat de 16 ori
treptele ringului magic, obţinând 16
victorii din tot atâtea meciuri avute.

Ultima sa victimă este
americanul Michael Anthony Ruiz Jr
(28 ani), pe care la învins prin KO în
gala din 14 aprilie 2018, de la

Masonic Temple, Norfolk, Virginia 
SUA. În cele 16 meciuri disputate
până acum, Alex Marin are 11 vic
torii prin KO şi a cucerit până acum
două centuri în cadrul International
Boxing Organization Inter
Continental  pentru titlul de la cate

goria Super Muscă, unde este campi
on.

Pugilistul ieşean Alexandru
Marin este în prezent rezident în
localitatea Bethesda, Maryland 
SUA, alături de familia sa.

Dan TEODORESCU

22 aprilie – 
ZIUA PLANETEI PĂMÂNT

În fiecare an, ziua de 22
aprilie se sărbătorește Ziua
Pământului, ziua când sa născut
mișcarea pentru protejarea mediului
înconjurător. Această mișcare sa
născut în SUA întro perioadă când
au avut loc mai multe evenimente
deosebite, printre care înăbușirea prin
folosirea armelor de foc a revoltei
unor studen�i împotriva războiului
din Cambodgia, ”Masacrul din 4
mai”, apari�ia fibrelor optice, succe
sul melodiei „Bridge over Troubled
Water”, ultimul album al forma�iei
Beatles, moartea lui Jimmy Hendrix,
un accident nuclear în Carolina de
Sud la centrala nucleară din

Savannah River din apropierea
orașului Aiken (nerecunoscut timp de
18 ani), poluarea foarte mare cu gaze
și fum, considerată „semn al
prosperită�ii”. Despre mediul
înconjurător a început să se
vorbească din ce în ce mai des.

Ziua Pământului a fost
fondată de senatorul american
Gaylord Nelson în anul 1970, cu
scopul de a trezi clasa politică din
dezinteresul pe care il arată fa�ă de
mediu. Ziua Pământului a fost
celebrată în primul an de circa 20
milioane de cetă�eni americani, în
marea lor majoritate tineri și foarte
tineri.

După 2 decenii, în anul
1990, peste 200 milioane de oameni
din 141 de �ări au transformat Ziua
Pământului întro manifestare de
amploare în istoria omenirii, prin
alăturarea lor în dorin�a de a milita
pentru un viitor mai bun al planetei
noastre.

În anul 2009, Organiza�ia
Na�iunilor Unite (ONU) a declarat
ziua de 22 aprilie ca sărbătoare
oficială a planetei Pământ și expresie
comună a dorin�ei tuturor de a con
strui o societate stabilă, pentru un
viitor mai curat și mai verde.

FOR�A PRIMORDIALĂ A GÂNDULUI
Nu era nici timp, nici spa�iu ...
Nefiin�a adormită
Visă gând primordial,
Cea rupt pacea infinită.

Sa produs dihotonia
Între „a nu fi” și „a fi”,
Între vid și nemișcare,
Și vârtejul dea gândi.

Simfonia energiei,
Pe vibra�ii diferite,
A cuprins, în jurui spa�ii,
Timpurileau fost pornite.

Și BigBangul cunoscut,
A tot izvorât lumină,
Peste tot triumfătoare,
Din Crea�ia Divină.

Gândui prima energie
Izvorând din Absolut,
Cea cutreierat abisuri,
Spa�iile lea umplut.

Infinite radia�ii
Tot călătorind prin spa�ii
Au creat ce se cunoaște:
Universul, informa�ii ...

*
*    *

Iată mareaasemănare
Între Om și Creator:
Gândul  prima energie,
E un bun al tuturor!

Omul, cu liber arbitru
Cu dar sacru dea visa,
Poate hotărî, în via�ă,
Cum, cu ele, va lucra.

Orice gând nutrește omul,
Fie bun, dar și cel rău ...
Efectul, întotdeauna,
Vine la izvorul său...

Calitatea vie�ii noastre
E profund condi�ionată
De gândire, de ce facem,
Cum, în timp, e gestionată.

Pacean suflet, armonia,
Munca mereu creatoare,
Ne vor lumina, pe cale
Via�a noastră trecătoare.

Creatorul, cu iubire,
Neîncetat, în veci, creează
Omul își slujește darul
Păstrând conștiin�a trează 
.

Prof. V. ISPIR
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