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Vară, cald, alergătură, speran�e. Oamenii trebuie să alerge după ale
vie�ii, adică mai ales după hrană, pentru că se știe că omul este un fel de motor
care are nevoie de combustibil (ca orice motor) și cum acesta nu vine din cer
trebuie să alerge.

Deplasările noastre sunt legate de interesele oamenilor, de dorin�a de a
le veni în ajutor, chiar împotriva voin�ei lor. Dacă am văzut șoseaua dintre
Viișoara și Găgești de peste un an în asfaltarea care nu mai înaintează, dacă
am văzut primari care dorm pu�in pentru că mereu au treabă, văd cum se
„topește”  cultura de grâu devenită miriște, mai vedem și harbuji la îndemână,
atunci ne bucurăm, cu to�ii.

Am găsit oameni triști la Găgești și mai ales în satul Guși�ei unde am
cunoscut familia Munteanu, gospodar cu 3 copii: „acesta mic e premiant” îmi
zice gospodarul care îl trimite repede după treabă, deși îmi place puștiul, se
arată curios să vadă ziarul, revista și mă privește cu speran�e. Apare gospo
dina casei cu mâinile foarte muncite, de fapt ca și bărbatul ei, pentru că o
gospodărie ca a lor se �ine cu multă, multă muncă și ceva cumpătare. Oamenii
se împrăștie după muncă fără prea multă așteptare. Miau plăcut că au o curte
mare, au apă la fântâni forate și sunt foarte primitori. Lam îndemnat pe ăla
micu să înve�e carte, că altfel nu se poate… E drept că nădejdea e în grâul
care trebuie rapid strâns, e în vigoarea porumbului, în productivitatea ani
malelor și mai ales în sporul muncii noastre. Că dacă, muncă nu e… nimic nu
e.

De Sf. Ilie cel cu tunetele la dispozi�ie, cu posibilitatea de a izgoni to�i
dracii (după ei aruncă fulgere și tunete, nu?) , de ziua multor români (dar nu
așa de mul�i, că azi se numesc mai ales Andrei și Eduard)  ajungem la mijlocul
verii. Au trecut Sânzienele, dar tot îndrăgosti�i trebuie să fim, că iarăși și iarăși
avem nevoie de afec�iune.

Un foarte bun prieten al meu e foarte grav bolnav. Doamna sa mia făcut
un apel disperat că nare nici un ajutor, nici ea nu mai poate. Spun hotărât:
pentru oamenii aceștia de mare valoare e nevoie de pensii de excep�ie, nu la tot
felul de ho�i strecura�i în func�ii înalte, inclusiv în poli�ie. Dar cum statul nare
urechi de auzit… 

Oare cei de făcut ? Speran�e tot trebuie să avem !!!
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

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

În peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera au intrat deja întrun patrimoniu.
Mărturiile sale sunt unice și, acum, imposibil de cuantificat
exact.” 

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

(15 iulie, 2018)

LA HOCENI, 
CU VASILE �ABĂRĂ,
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DIN GRIJILE ZILEI
VIIȘOARA

Reporter: Bine vam găsit domnule primar al
comunei Viișoara, Liviu Pârciu. Domnule, ești prea
ascultător azi, că... de obicei, noi schimbăm repede și
impresii și gânduri și glume

Primar: Probabil că e luni diminea�ă, luni
diminea�ă am planificarea săptămânii.

R: Așa, să nu spui că eu te deranjez de la muncă.
P: Ne programăm munca administrativă

pentru săptămâna care urmează.
R: Domnule, am văzut că oamenii sunt la muncă

în birouri, erau doi trei cetă�eni, au plecat repede de aici
deci au fost rezolva�i, nu? Dumneata ai semnat rapid vreo
trei patru hârtii.

P: Căutăm prin activitatea pe care o
desfășurăm să rezolvăm problemele cetă�eanului în
primul rând. Pentru că noi, odată aleși, trebuie să
facem muncă de administra�ie, trebuie să fim la
dispozi�ia cetă�eanului și trebuie să rezolvăm toate
problemele cetă�eanului.

R: Câ�i ani de administra�ie zice�i că ave�i?
P: Păi dacă luăm în considerare că lucrez în

cadrul primăriei din anul 1983, fac 36 pe 37 de ani de
administra�ie.

R: O via�ă.
P: Aproape o via�ă, da.
R: Domnule Pârciu, odinioară la Viișoara erau

doar două, trei cișmele. Eu știu doar de una, de aici, din
vale, care curgea, și toată lumea căra cu căru�a și cu
bidoanele apă. Cu butoaiele mai întâi și apoi cu bidoanele.
Mai știu despre Viișoara că avea două trei clădiri mai
răsărite, printre care școala era cea mai! Ei, acum e
altceva, parcă.

P: Da, am intrat în administra�ia publică ca
ales local, în 2000, prima dată ca viceprimar, iar din
2004 sunt primarul comunei Viișoara. Odată ales pri
mar al comunei, problema stringentă a locuitorilor era
apa. Am întocmit imediat proiectele de aduc�iune cu
apă și de 10 ani de zile în toată comuna există apă
potabilă, fiecare cetă�ean are apă trasă în curte.

R: Să mai spun că terenul este accidentat, dacă
nu cumva foarte accidentat și că apa în sine, care acum
bănuiesc că este la conductă, la robinet, a fost destul de
greu de dus acolo pe deal, ca să fie împăr�ită.

P: Foarte greu, dar noi suntem o zonă
colinară, aici la Viișoara, am trei foraje la peste 280 de
metri, pentru că diferen�a deal – apa freatică de la râul
Bârlad este de 200 de metri și atunci a trebuit să
pătrundem până la 200 și ceva, până la 280 de metri,
dar prin aceste foraje ne asigurăm apa pentru
locuitorii comunei Viișoara și pe timp de secetă.
Niciodată nam avut întreruperi la apă potabilă.

R: Ce înseamnă pe timp de secetă? Că dacă nu
plouă omul poate săși ia apă săși ude legumele din curte?

P: Absolut! Nici nam făcut restric�ii.
R: Păi, e apometrizată? E tot?
P: Absolut tot. Absolut tot este contorizat. În

satul Viișoara avem o rezervă de apă de 400 de tone
plus rezerva de pompieri în bazinul de la primărie,

acum stăm bine din punct de vedere al apei potabile.
R: Mai ave�i izvoare? Curgătoare?
P: Izvoare curgătoare noi nu avem în comuna

Viișoara.
R: Și a�i închis cișmeaua aia de la vale? Aia cu

debit ceva mai mare?
P: Este singura cișmea pe care o avem cu un

debit de apă, dar această cișmea pe timp de secetă
încetează să mai curgă.

R: Scade. Dar apa e controlată dacă e bună de băut.
P: Avem un grafic de monitorizare și

contracte de monitorizare cu Direc�ia Generală de
sănătate publică și de două ori pe săptămână se iau
probe pentru apă. Iar apa noastră corespunde atât din
punct de vedere bacteriologic, cât și din punct de
vedere chimic.

R: Asta este o veste bună și cu siguran�ă că nu
ave�i boli, nu ave�i probleme.

P: Nu avem. Vă da�i seama că din punct de
vedere bacteriologic la 200 și ceva de metri nu se poate
întâmpla nimic.

R: Sigur. Aici în primărie, eu mă simt bine pentru
că: oamenii mau întâmpinat – mă și cunosc, cei drept de
o via�ă. Se întorc la locurile lor în birou. Am trecut să le
dau un ziar, nui nici o nenorocire, nui așa?

P: Nu, abia se informează.
R: Și am găsit, cum să vă spun eu, oameni

deschiși. Și acum mă bucur că și dumneavoastră sunte�i ca
întotdeauna primitor. Dacă unul venit să se documenteze,
eu știu, dar vă las pe dumneavoastră: că domnule, la
Viișoara sa făcut cutare, cutare, cutare…, dumneavoastră
ce îi răspunde�i? Adică mai precis, care sunt rezultatele
activită�ii de o via�ă aici în Viișoara? Apa, bravo!

P: Prima preocupare a fost apa potabilă, a
doua problemă sunt drumurile, pe care încercăm să le
rezolvăm, să le pietruim și să le și asfaltăm acolo unde
avem proiecte în derulare și proiecte realizate. Avem
până în prezent 18 km de drumuri asfaltate, de când
sunt eu în func�ia de primar și mai sunt două proiecte
care așteaptă finan�area, respectiv Programul
Na�ional De Dezvoltare Rurală și mai recent prin
Fondul de dezvoltare și investi�ii. O altă preocupare au
fost școlile. Am reușit acum să modernizăm școala de
la centru. To�i copiii din cauza lipsei, a scăderii
demografice a popula�iei, to�i elevii înva�ă la centru.
Am modernizat școala de la centru și am făcut și o
extindere, astfel încât să încorporăm și grupurile
sanitare pentru a ob�ine autoriza�ie de func�ionare
pentru școala Viișoara.

R: Va să zică, ca să zic așa, încă nu a�i cuplat
grupurile sanitare în școli.

P: Ba da, am și terminat, urmează ca luna
aceasta să facem recep�ia finală a lucrărilor pentru
școala Viișoara.

Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor

Dumitru V. MARIN

LA HOCENI, 
CU VASILE �ABĂRĂ,

TOTUL E BINE

Ajung diminea�ă, chiar la prima oră cum se spune, cu gând că
primarul nu e prezent, dar văd lume intrând și ieșind. „E obișnuin�ă, deci să
se rezolve treburile pe răcoare”, drept care mă plantez pe scaun drept în fa�a
primarului care ridică ochii, mă invită să iau loc și continuă să citească hârti
ile.

– Nu semnezi ca primarul, domnule Vasile �abără?
– Vede�i Dvs. eu sunt primar de mai multe mandate, dar nu cred că

am semnat vreo hârtie fără so citesc, deși avem profesioniști în jur.
– Dar în Primăria nouă când vă muta�i?
– Cred că în iarnă. Trebuie să fie executată ca lumea.
Îl știu pe ec.Vasile �abără de mul�i ani, de când doar visa la câte 

sau înfăptuit aici, de când începea să creadă în posibilită�ile sale…
administrative. Acum îl recomandă cu prisosin�ă rezultatele datorită cărora e
pe val.

Crede că reporterul poate spune mai bine decât el că are apă curentă
în comună, că are construc�ii impunătoare, are multe proiecte în derulare, e
aproape pusă la punct infrastructura. Nu uită să spună că și izvoarele
curgătoare de pe raza comunei au fost verificate și, toate au apă potabilă.

Desigur un reporter scormonitor nu se poate mul�umi cu acest tip de
informare, care rezultă și din Raportul primarului în Consiliul local. Dar
pentru faptul că primarul rezolvă pe bandă rulantă probleme și probleme
(cineva ia reclamat și un furt) am zis că îl lăsăm să și le rezolve, urmând să
revenim de Ziua Comunei programată luna viitoare. Deci, pe curând.

Dumitru V. MARIN
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SĂRBĂTOAREA SATULUI

Reporter: La ziua comunei Oșești lam sustras pe
domnul primar mai de o parte să ne istorisească pă�aniile
dumnealui pentru reușita acestei zile a comunei Oșești.
De ce zic pă�anii? Pentru că nu foarte mul�i primari
reușesc să organizeze. Nau bani, nau curaj, nau...,       
nau.... dar nici nu fac. Domnule  Didi Alexandroaie, cum
ai reușit să faci sărbătoarea comunei?

Primar: Întradevăr este foarte greu, când
realizezi un astfel de eveniment toate sunt până la
bani. Bugetele sunt așa cum sunt, dar cu economii și cu
eforturi am reușit săi conving pe cei din Consiliu
Local să aprobe o sumă, zic eu, modică, la nivelul
activită�ilor care se fac aici și cu ajutorul a diverși
sponsori care au în�eles demersul nostru am reușit să
adunăm minimul de bani ca să le oferim oamenilor –
zicem noi – un spectacol reușit cu diverse melodii, atât
din folclorul autentic cât și acea manea nelipsită, care
este apreciată de o parte a publicului din zilele noastre,
trebuie să recunoaștem.

R: Am stat la tot spectacolul, tocmai ca să văd
calitatea lui. Sigur că sunt și mai buni și mai răi. Cine ia
adus? Cel cu care a�i contractat, sau a�i avut preferin�e?

P: Normal că au fost preferin�e. Au fost și
anumite pachete promo�ionale și acesta este pachetul
pe care am putut noi săl achizi�ionăm. Normal că
celelalte vedete vin singure la cât am dat noi la tot
pachetul. Mă refer la cele recunoscute la nivel
na�ional.

R: La pachet sunt și sarmalele?
P: Sarmalele sunt contribu�ia gospodinelor

din sat. Deci nu este cumpărat nici un ingredient, toate
sunt aduse de bună voie de gospodinele, care de fapt
leau și făcut. Dacă venea�i aseară la noi de la ora 6 la
ora 12, vedea�i unele la tăiat zarzavaturi, altele la
pregătit sarmalele, altele au fiert carnea pentru
ciorbă, numai friptura sa făcut astăzi, cozonacii sau
făcut cu o zi înainte, de vineri, deci tot ce a fost pe
masă este din propriile lor gospodării.

R: Doamnele care servesc, îmbrăcate în
bucătărese, nu sunt func�ionare la primărie? 

P: În general sunt gospodine ale satului.
R: Și cum a�i reușit să le mobiliza�i fără parale?
P: Păi la o zi ca aceasta ele în�eleg importan�a.

Atunci când există transparen�ă și spui sincer oame
nilor eforturile pe care le depui ca să organizezi
asemenea activitate, ele în�eleg anumite lucruri.
Pentru că, întrun fel, le face cinste și lor. Ele sunt
recunoscute, fac parte din aceeași echipă, sunt fete

tinere, sunt colege de genera�ie și au altă viziune
asupra lucrurilor.

R: Am văzut că a�i avut multe standuri. Ia�i
for�at sau au venit ei nădăjduind în vreun câștig?

P: Nu am for�at pe nimeni. Și nici nu iam
taxat cu nici măcar un leu. Doar leam oferit spa�iu și
leam zis că dacă oamenii sunt interesa�i de produsele
lor, este foarte bine, dacă nu, este riscul lor. Vin tocmai
de la Roman, de prin Iași, sunt din Bârlad, Vaslui.
Avem noroc că avem aici în comună și în satele
comunei magazine, care sunt foarte bine aprovizionate
și tot ce a fost adus azi aici se găsește și în magazinele
noastre și nu mai trezește interesul ca la bâlciurile de
altă dată care se făceau o dată pe an, se cumpăra un
pistol, o rachetă care acum se găsesc zi de zi în
magazin și nu cred că au avut un atât de mare succes.
Dar nu pot săi oprești. Ambulan�ii sunt ambulan�i

R: Ave�i o forma�ie de dansuri: Pădure�ul. Am
văzut că joacă bine copiii ăștia. Cum îi stimula�i?

P: Cu resursele de la Consiliu Local în fiecare
lună le alocăm o sumă, cred că au participat de la
începutul anului la vreo 56 festivaluri na�ionale,
interna�ionale care au fost, au luat și premii. Le
asigurăm ce putem, acum, chiar după asta, le
asigurăm o tabără de vară, de o zi. Vin toate forma�iile
la Hora din Străbuni. O să își dea o întâlnire diseară la
fosta tabără de la Poiana Căprioarei. Deci or să se
întâlnească toate forma�iile acolo, o să fie o seară a
participan�ilor la acel festival interna�ional iar pentru
ai noștri va fi o prezen�ă obișnuită, pentru că au arătat
profesionalism și sunt invita�i an de an.

R: Tot doamna Merilă este în prim plan?
P: Este doamna Merilă, este domeniul ei de

activitate. Pe 4 octombrie îndeplinește toate condi�iile
de pensionare.

R: O să cam ofta�i după ea.
P: Se prea poate, dar poate găsim un

înlocuitor care, cu ajutorul dumneaei, să o înlocuiască.
R: Poate o mai �ine�i pentru căi un cadru

valoros.
P: Noi încercăm dacă legea ne permite. Cu

siguran�ă vom încerca, pentru că nu poate fi înlocuită
cu orice om, mai ales că are atâta experien�ă și
implicare și pune suflet în tot ceea ce face.

(Interviul intergral îl pute�i citi în numărul viitor.)

Dumitru V. MARIN
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OȘEȘTI „Cânt cu inima…”

MĂRTURISEȘTE 
GENOVEVA TUFĂ PORUMB,
INTERPRETĂ „POPULARĂ”

O voce pe care am remarcato în ocazii diverse, o prezen�ă scenică
impunătoare și…artă frumoasă pentru public. Recent, în spectacole la
Miclești, Vetrișoaia, Bârlad, Genoveva a prins publicul să cânte cu ea, deci a
provocat emo�ia artistică necesară.

– De când cânta�i, doamnă?
– De destulă vreme ca să știu ce, cât și cum să cânt.
– Cine va fixat repertoriul?
– E o  problemă în două puncte: trebuie să ai multe cântece

pregătite și, în func�ie de cerin�a imediată să le prezin�i. Din păcate e
public eterogen și nu întotdeauna î�i iese.

– Cum explici că reușești să�i atragi publicul de lângă tine?
– Cânt cu inima în primul rând, adică simt și eu emo�ia creatoare

deși trebuie să respect textul muzical în primul rând.
– Te ajută portul popular?
– E minimul de respect fără de care nu se poate. În cel mai înalt

grad. E drept că nu mai găsesc opinci,dar nici nu cred că mai trebuia în
etapa aceasta istorică și culturală.

Dumitru V. MARIN



Săptămâna începe în for�ă în
planul amoros. Discu�ii

importante cu persoana iubită, cu
copiii, dar și desfășurarea unor
activită�i recreative alături de cei
dragi. De evitat contradic�iile și
excesele, pentru că riști să strici
situa�ii bune. Se închide o etapă în
plan sentimental, fie că î�i modifici
tu mentalitatea vizavi de iubire și
implica�iile ei, fie că o rela�ie
afectivă își modifică termenii și
condi�iile de desfășurare. La serviciu
se conturează multe activită�i.
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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 iulie 2019 –  24 iulie 2019

Este multă forfotă în plan
profesional la începutul

săptămânii. Întâlniri oficiale, discu�ii
importante cu șefi, autorită�i, per
soane importane din cadrul familiei
din care provii. Ești în primplanul
vie�ii cotidiene și multă lume î�i va
urmări apari�iile și discursurile pub
lice. Final clar în plan socio
profesional și în rela�iile cu șefii și
autorită�ile. Pruden�ă și răbdare!
Prietenii î�i sunt alături.

O săptămănă în care ai o
mare deschidere spre rafinare

sufletească, spre călătorii ini�iatice și
pentru abordarea unor noi filozofii de
via�ă. Sunt posible călătorii pe
distan�e lungi, călătorii în străinătate,
dialoguri cu persoane erudite și
planuri de dezvoltare personală. Ești
vehement în comunicare, existând
riscul să provoci conflicte gratuite.
Foarte active și provocatoare sunt
rela�iile cu prietenii.

Rela�iile parteneriale sunt
foarte dinamice în prima

parte a săptămânii. Se conturează
finalul unor parteneriate, atât în plan
personal, cât și în plan profesional.
Există detalii ascunse pe care le vei
descoperi peste câteva luni, de aceea
fii prudent, discret și evită concluziile
deocamdată. Există distorsiuni în
gândire și comunicare, astfel că
discu�iile au loc pe tonuri înalte. Pe
de altă parte, o colaborare veche își
poate modifica termenii și condi�iile
de desfășurare. 

Segmentul financiar este
eviden�iat prin cheltuielile

comune cu al�ii. Este rost de achitat
datorii vechi pe facturi, taxe și
servicii. Pe de altă parte, intră în
discu�ie moștenirile și partajele. Sunt
șanse de a primi oferte de colaborare
din care să ob�ii venituri supli
mentare. Se întrezăresc călătorii pe
distan�e lungi, dialoguri cu
persoanele aflate în străinătate, pla
nuri de participare la cursuri.

Foarte multă forfotă este la
serviciu. Sarcini de lucru

urgente, discu�ii colegiale, dar și
posibilită�i de extindere a activită�ii
profesionale. Se recomandă pruden�ă,
întrucât sunt posibile tensiuni
serioase care pot declanșa conflicte
de muncă pe termen lung. Final de
etapă profesională, fie prin finalizarea
unor sarcini de lucru, fie prin
schimbări colegiale sau de condi�ii de
muncă și salarizare. Pe de altă parte,
sănătatea este foarte vulnerabilă.
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

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

deosebită.
 Înregistrăm peste 534 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

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

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

D.V.M.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A
ACORDULUI DE MEDIU

COMUNA CIORTEŞTI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor
dului de mediu pentru proiectul Reabilitare drumuri afectate de pagubele produse în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi, propus a fi amplasat în
NC 61606DS 1188, DS 1097, NC 61611DS 206/1, DS 207, NC 61625  DS 948, NC 61564  DS
ROTARIA, NC 61604  DS 123, DS 153, NC 61614  DC 66, NC 61636.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Iasi, calea Chisinaului, nr. 43, şi COMUNA CIORTEŞTI în zilele de lunijoi, între 
orele 8.00 16.30 şi vineri între orele 8.0014.00..

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi.

EXPOZI�IA 
„GALERIA CREATIVĂ”

Începând cu data de 12.07.2019, Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad, vă
invită la expoziţia „Galeria Creativă”, ce este deschisă la sediul muzeului din
Bd. Republicii, nr. 235, pe toată perioada vacan�ei de vară. Sunt expuse lucrări
din literatură, artă și astonomie, realizate de copiii care au participat la
atelierele de crea�ie coordonate de bibliotecar Valentina Fornea, muzeograf
Gabriela Albu, desenator Nicușor Maxim, și de la Școala de vară de
Astronomie „Descoperă Universul!”, organizată de muzeograf Ciprian
Vîntdevară.  

În cadrul expoziţiei se regăsesc lucrări realizate pe următoarele
secţiuni:

 Poezii de la concursul „Sesiunea juniorilor – Vasile Pârvan”,
Edi�ia I, din 2018; 

 Caligrame și desene din cadrul întâlnirilor clubului de lectură și
crea�ie literară;

 Mărţişoare de la atelierul „Marţişorul micului artist”;
 Măşti, figurine ipsos din cadrul atelierului „Pictăm figurine din

ipsos”;
 Picturi realizate de copii la Serata muzeală „Poveste în ramă”, de

Noaptea Muzeelor; 
 Machete din domeniul astonomiei şi ştiinţelor spaţiale realizate de

participanţii la Şcoala de vară de Astronomie „Descoperă Universul!”, în
ediţiile din anii 2017, 2018 şi 2019. 

LA DIMITRIE CANTEMIR…
STARE NORMALĂ ÎN ACTIVITATE

Am fost foarte curios cum au reac�ionat oamenii primăriei la
obligarea lui Dumitru Roman să părăsească postul de primar.

Surpriză plăcută: contabila primăriei (de mul�i ani) îmi istorisește că
chiar dacă hârtiile le semnează viceprimarul toată activitatea continuă ca și
cum nimic nu sa întâmplat. Mai zice că, de fapt, e o greșită interpretare a
Legilor și toată lumea e încredin�ată că se va întoarce în func�ia lui, de ales
local.

Am văzut la fa�a locului că to�i sunt la muncă! Nam văzut mașina
primăriei, pentru că edilii erau către mănăstire și... mia plăcut spiritul de
muncă și colaborare.

Am fotografia statuia lui Dimitrie Cantemir și… la drum.

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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H O R O S C O P
18 iulie 2019 – 24 iulie 2019

Este nevoie să te ocupi
ceva mai mult de familie și

de casă. Discu�ii importante cu
membrii familiei, întâlniri deosebite
cu neamurile, activită�i domestice de
anvergură. Legătura cu locurile
natale și cu familia ta de provenien�ă
este foarte puternică acum. Vizitele
la rude, răsfoitul albumelor de
fotografii î�i creează stări plăcute,
contactândute totodată la energia
benefică a strămoșilor.

Foarte animate sunt rela�iile
cu anturajul apropiat în

prima parte a săptămânii. Dialoguri
interesante, întâlniri inedite,
informa�ii de uz general. Pe de altă
parte, sunt posibile și multe drumuri
pe distan�e scurte, pentru a rezolva
chestiuni personale sau profesionale.
Controlează�i vorbele și gesturile,
pentru că există riscul să spui multe,
mărunte și inutile. Unii se pot supăra
și de aici un carusel de evenimente.

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare, în mod

special la sec�iunea venituri ob�inute
din munca proprie. Se conturează o
nouă etapă financiară, însă poate fi
vorba de ceva pierderi. Este posibil
ca în urma modificării condi�iilor de
muncă sau chiar a locului de muncă,
drepturile tale salariale să se
modifice în consecin�ă. În paralel
apar și cheltuieli pe cele necesare
traiului cotidian. Rela�iile cu
anturajul apropiat se animă.

Ești plin de energie la
începutul acestei săptămâni,

însă poate fi dificil de controlat. De
aceea fii foarte prudent, selectează�i
priorită�ile și evită eforturile
solicitante. Sunt șanse de a începe o
nouă etapă de via�ă, pe cu totul alte
baze morale, spirituale și materiale.
Rezervă momente de liniște și
gândeștete la cum ai dori să se
desfășoare via�a ta de acum încolo.
Financiar apar noută�i, deoarece
primești bani în urma depunerii unor
eforturi suplimentare la serviciu.

În primele zile ale perioadei
analizate ai nevoie de

odihnă, retragere din forfota cotidi
ană și medita�ie interioară. Rezervă
momente numai pentru tine și
sufletul tău, lăsând deoparte grijile.
Este o perioadă tensionată, cu multe
suișuri și coborâșuri, dar cu pu�in
efort și bunăvoin�ă po�i depăși totul
cu bine. Sănătatea este vulnerabilă
pe segmentele sistemului osos,
articular și secundar pe sistemul
digestiv, mai ales pe stomac. Calm,
răbdare, toleran�ă.

Rela�iile cu prietenii se
eviden�iează prin discu�ii

importante și proiecte profesionale
de anvergură. Sfaturile și ideile
primite de la aceste persoane sunt de
bun augur și bine ar fi să le urmezi.
Totuși, unele persoane care se
implică nepermis de mult în via�a ta
ar trebui evitate și întrerupte rela�iile
sau colaborările. Ar fi bine să�i
rezervi momente de liniște, odihnă,
detașare de forfota cotidiană,
întrucât sunt momente delicate. 

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUAVAS SA 1 electrician de întretinere și repara�ii, 1 încasator
și cititor contoare de energie electrica, gaze, apă, 1 instalator apă, canal, 1 la
borant chimist, 1 lăcătuș mecanic, 1 vidanjorcură�itor canale

– ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.16 1 femeie de serviciu
– BACANIE CU TAIFAS SRL  1 ambalator manual, 1 confec�ioner

asamblor articole din textile, 1 operator confec�ioner industrial îmbrăcăminte
din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BOSREMO SRL 1 barman
– COSTI KIDS GAMES 3 animatori socioeducativi
– CRETU T. NECULAI 1 vânzător
– Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad 1 electronist

depanator utilaje calcul
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 șef serviciu
– ROBOTIQUE SRL 1 frizer
– SAMNOVE SRL 4 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte

din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC ALICRISA SRL 2 barmani
– SC REMARDO SRL 1 lucrător comercial
– SC RULMENTI SA 1 ambalator manual, 2 electricieni de

între�inere și repara�ii, 1 inginer energetică industrială, 4 izolatori hidrofug, 2
rectificatori universali, 3 strungari universali, 1 subinginer electromecanic, 1
tâmplar universal

– 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

– SIGN & PRINT DESIGN SRL  2 operatori introducere, validare și
prelucrare date

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 2 asisten�i medicali generaliști, 2 brancardieri, 1 inginer de sistem
în informatică

– TREI R SRL 5 lăcătușimontatori
– TWOVETFARM SRL 1 medic veterinar, 1 tehnician veterinar
– VLAD AUTOMOTIVE SRL 1 dispecer, 5 șoferi de autoturisme și

camionete

– SC C&A CONSULTING SRL 3 muncitori necalifica�i, 3 sudori
electrici și autogeni, 3 instalatori termosanitari, 1 inginer mecanic

– SC DACOND  IMPEX  SRL  2 manipulan�i mărfuri, 1 șofer cat.B,
1 șofer cat.C

– SC PANCARPROD 1 magaziner
– SC RADIOTON SRL 2 instalatori antena DTH
– SC BENAVI SRL  1 spălător vehicule
– SC MOPAN Suceava 1 brutar framăntător, 2 brutari cocători
– SC ROIDEEA SRL  4 electricieni
– SC AGRANA JUICE ROMANIA 1 electrician între�inere repara�ii
– SC SPADESDOU SRL 3 muncitori necalifica�i, 3 confec�ioneri
– SC SIMION CIPRIAN SRL  3 muncitori necalifica�i la spargerea

și tăierea materialelor de construc�ie
– SC BELMI TRADE SRL  Iași 1 ajutor pizzar, 1 ajutor bucătar, 1

lucrător comercial
– SC VERIDIN GRUP SRL  1 cofetar
– SC DC COMERCIAL SRL  6 manipulan�i marfă, 2 muncitori

necalifica�i, 2 șoferi
– SC A&A INVENT 1 muncitor necalificat
– SC BURINST GAZ 1 sudor electric și cu flacără, 1 instalator, 1

inginer tehnolog proiectant
– SC EMITSAT SRL  2 muncitori necalifica�i, 2 electricieni
– SC PROFI ROM FOOD 3 casieri, 2 vânzători, 2 recep�ioneri

marfă, 1 lucrător comercial
– SC AGROLANUL MARE SRL  2 tractoriști, 2 combinier agricoli
– SC DASOROM CONSTRUCT SRL  2 zidari, 2 fierari, 2 dulgheri
– SC BICO INDUSTRIES 4 muncitori necalifica�i, 2 mecanici utilaj,

2 operatori războaie �esut, 3 operatori apretori textile
– SC STELMEN CONSTRUCT SRL  1 muncitor necalificat în

construc�ii
– SC CIOBANU WORK MAT SRL  5 muncitori necalifica�i
– SC PECO VAS SRL 3 barmaniospătari, 3 mecanici auto, 2

tinichigii auto, 2 vopsitori auto, 1 spălător auto
– SC RIMMINI MOB SRL  1 tâmplar
– SC AKTUNI SRL  1 lăcătuș, 2 ospătari, 1 spălător vase, 1 director
– SC FANION SRL  1 tractorist, 1 șofer, 1 tehnician veterinar, 1

sudor
– SC TATATU BAKERY SRL  2 brutari
– SC SHERIFF GUARD  PROTECTION SRL  3 dispeceri, 2 agen�i

securitate
– SC CONFECTII SA 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în

confec�ii

POLI�IȘTII  VASLUIENI AU
AC�IONAT PENTRU COMBATEREA
ACTIVITĂŢILOR ILEGALE PRIVIND

COMERŢUL STRADAL CU
PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

Poli�iștii Serviciului de Investigare a Criminalită�ii Economice
Vaslui, cu implicarea lucrătorilor de poli�ie din structurile de ordine publică şi
poli�ie rutieră, sprijiniţi de lucrători din cadrul D.S.V.S.A. Vaslui – Biroul
control oficial siguranţa alimentelor, au desfășurat ac�iuni în zilele de 13 și 14
iulie a.c. 

Acestea au avut în vedere prevenirea și descoperirea neregulilor din
domeniul  comer�ului cu produse agroalimentare, respectiv comerţului
stradal cu produse de origine animală, pe raza municipiului Bârlad şi pe raza
comunelor limitrofe municipiului Bârlad.

Cu ocazia activită�ilor desfășurate, au fost verifica�i 75 de agen�i eco
nomici, controlate 15 autovehicule și legitimate peste 90 de persoane. 

A fost constatată săvârșirea unei infrac�iuni, prevăzută și pedepsită
de Legea 84/1998 privind mărcile și indica�iile geografice.

De asemenea, poli�iștii au aplicat 82 de sanc�iuni contraven�ionale,
dintre care 44 pentru încălcări ale Legii 12/1990 (privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite),
8 pentru abateri la O.U.G. 28/1999  (obliga�ia agen�ilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale), 20 pentru încălcări ale Legii 145/2014
(pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pie�ei produselor din sectorul
agricol) și 10 pentru abateri la O.U.G. 195/2002  (privind circula�ia pe
drumurile publice).

Valoarea sanc�iunilor aplicate a fost de peste 58.000 lei.
Au fost ridica�i, în vederea confiscării, peste 1.100 lei, dar și bunuri

(preparate din carne, articole vestimentare, legume, aparatură electrică și
electronică, precum și �igarete), în valoare totală de peste 6.700 lei,
comercializate fără documente legale de provenien�ă.

RE�INUT PENTRU ÎNCĂLCAREA
ORDINULUI DE PROTEC�IE

Poli�iștii din cadrul Poli�iei Municipiului Bârlad – Biroul de
Investiga�ii Criminale au re�inut un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Bârlad,
jude�ul Vaslui, pentru nerespectarea hotărârii judecătorești, respectiv a
prevederilor ordinului de protec�ie emis împotriva sa.

La data de 14 iulie a.c., poli�iști din cadrul Poli�iei Municipiului
Bârlad au fost sesiza�i, prin plângere, de către o femeie în vârstă de 41 de ani,
din Bârlad, cu privire la încălcarea prevederilor ordinului de protec�ie de către
fostul concubin al acesteia.

Astfel, de la data emiterii ordinului de protec�ie (20 iunie.c.),
bărbatul în vârstă de 41 de ani, din Bârlad, a comis patru infrac�iuni de
nerespectare a hotărârii judecătorești emise de Judecătoria Bârlad. Acesta sa
apropiat la mai pu�in de 100 de metri de fosta sa concubină sa și ia adresat
amenin�ări.

În urma probatoriului administrat, poli�iștii lau re�inut pe bărbat în
data de 14 iulie a.c., pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei
de astăzi, acesta să fie prezentat Judecătoriei Bârlad, pentru a fi dispusă o
măsură preventivă. 
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,,FESTIVALULUI VERII” 
DE LA BÂRLAD

Și vara aceasta, timp de patru zile, 1114 iulie, se pare că zeul muzicii iar a zâmbit orașului
Bârlad care a avut parte de spectacole culturalartistice în cadrul unei noi edi�ii a ,,Festivalului verii”
realizat tot în aria sa de desfășurare a Pie�ii ,,Sfântul Ilie”.

Și cum a fost necesară și o organizare serioasă, ca bârlădenii să se bucure spontan, de con
certe și recitaluri timp de patru zile, „Festivalul Verii” a fost organizat de o firmă privată a unui
cunoscut agent economic din orașul nostru, Cristian Cătălin Cozma.

Sprijinit cu spa�iul repartizat de Primaria municipiului Bârlad, care nu a fost implicata fi
nanciar in cheltuielile de organizare, omul de afaceri Cristian Cătălin Cozma, a avut curajul să facă
pe banii proprii, un lucru deosebit pentru locuitorii Bârladului și ai localită�ilor din jurul municipi
ului, purtând discuţii cu mai mulţi artişti care să vină să concerteze de Zilele Verii.

Organizatorul a reușit să aducă pe scena festivalului, cunoscutele vedete ale muzicii ușoare
și populare, ansambluri și trupe muzicale renumite precum și talente muzicale bârlădene, ce au încân
tat publicul spectator. 

Foarte mul�i bârlădeni dornici de distrac�ie, șiau rupt o frântură de timp din cursul vie�ii lor
pentru a participa cu multă bucurie și voie bună la o intalnire de suflet, cu artiștii locali și artiștii
invita�i la spectacolele oferite de programe muzicale foarte atractive, la acestă sărbătoare a oraşului.

Indentitatea culturală și spirituală a bârlădenilor a răzbătut și anul acesta, atât prin cântecele
populare interpretate de tinerii talenta�i și de artiștii consacra�i locali, cât și prin crea�iile autentice
ale meșterilor populari ai Asocia�iei ,,Artă,Tradi�ie,Cultură” Bârlad: Ionel Bușe, Virgil Butnaru,
Valentin Bogdan Neagu din Bârlad și Rodion Stoian din Bacău, care au încântat ochii bârladenilor
cu cele mai reușite lucrări realizate manual în stil tradi�ional.

Pe afișul „Festivalului Verii” de la Bârlad printre numele importante care au luat parte la
această edi�ie sau regăsit artiști precum: Guess who, Pepe și Guz, care au concertat pe scena am
plasata în Pia�a Sfântul Ilie. De asemenea, printre invita�ii de onora sau numărat și Natalia 
Gordienco, Doina Arsene, Gabryel Nebunu, Carmen Daniela Cornaci, 7Klase, Ansamblul Cultural
Moștenitorii, interpre�ii populari Daniela Forcoș, Cosmin Timofte, iar dintre numele apreciate în
lumea muzicii autohtone, a fost și solista de muzică populară Genoveva Tufă Porumb – membra
Asocia�iei ,,Artă,Tradi�ie,Cultură” președinte artist plastic Viorica Ghenghea, precum și elevii
Școalii de Canto „Soul Music Art”coordonat de Director Prof. Dragoș Gheorghiu.

Joi după amiază, sa dat startul la Festivalul Verii, debutul spectacol fiind sus�inut de iu
bitorii de muzică adevarată și de petrecere!  

În cea de a doua seară a festivalului, bârlădenii sau delectat cu multă muzică populară a tal
entelor locale. Programul a început cu un recital a tinerelor speran�e ale cântecului popular din cadrul
Școalii de muzică ,,Sol Music Art”, condusa de prof. Dragoș Gheorghiu. Aceste tinere talente a

muzicii populare ce bat la por�ile afirmării artistice, au urcat pe scena cu bucurie și mult curaj pen
tru a evolua cu brio și pentru a căpăta experien�ă! 

În lumea fiecărui gen muzical cât și a cântecului popular, fiecare interpret își are locul lui
pentru ași urma destinul și drumul său în via�a muzicală iar pe scena ,,Festivalului Verii” au evoluat
și artiștii Asocia�iei ,,Artă, Tradi�ie, Cultură” Bârlad:  prof. Ionel Stan cu un moment de muzică
ușoară și interpre�ii de muzică populară: eleva Daria Ene  elev Robert Valentin Frumuzache  și
solista Genoveva Tufă Porumb, care cu emo�ii, talent și multă dăruire au cântat din toată inima 
frumoase melodii, care au cucerit o mare simpatie în rândul publicului local și au trezit dragostea
tinerilor pentru folclorul popular, fiind animate adevarate momente de bucurie mai ales când sau
încins sarbele și horele tradi�ionale românești.

O adevărată cucerire a publicului bârlădean a fost a și indragitul solist de muzica popular
băcăoanul George Cojocărescu, un tânăr carismatic, modest, popular și destinat să fie pe scenă, care
a și prezentat programul artistic a celor patru zile de festival..

A revenit in Bârlad pentru a patra oară (deci are deja un mandat) iar în interviul pe care mi
la acordat a spus ,,Mă atrage orașul dumneavoastră ca un magnet pentru că am întânlit un public sin
cer și inimos care știe săși manifeste bucuria pentru că iubește și apreciază frumosul și valoarea, deci
mam sim�it minunat de această atmosfera creata intrun mod mai mult decat sublim si patetic,
mărturisind că “totul a fost frumos și plăcut!... prea ca la Bârlad!”

Aceste cuvinte frumoase spuse din suflet cu multă sinceritate, impresii ce mau bucurat și
mau făcut să fiu mândră de bârlădeanii mei. 

În cea dea treia seara a „Festivalului verii” îndeăgitul interpret de folclor George
Cojocărescu din Bacău, a venit pe scena cu melodii de pe noul său album,,Sunt ficior dia lui Ștefan,,
pentru care a fost apreciat și aplaudat de publicul bârlădean, care a �inuto tot intro veselie, au căntat
și chiuit cu multa bucurie și sau întins din nou, horele și sârbele moldovenești.

Sfârșitul de săptămână a fost sub tot semnul Festivalului Verii, înregistrânduse și în ultima
seară o mai mare afluen�ă de spectatori din localitate și din împrejurimi, când pe scena a apărut in
terpretul de muzică ușoară Pepe.

Evenimentul a fost unul dinamic şi incarcat! "cu multa adrenalina", pentru că to�i artiștii care
au concertat pe scena ,,Festivalului Verii” de la Bârlad au evoluat la înăl�imea prestigiului ob�inut
dea lungul timpului iar publicul spectator leau filmat întreaga lor evolu�ie, iau aclamat și iau
răsplatit cu ropote de aplauze, felicitări și bisuri în mai multe rânduri.

Produc�ia scenotehnică și sonorizarea acestui festival, a fost asigurata de o firmă expertă in
producerea evenimentelor muzicale din Botoșani.

La fel de atractiv a fost și zonă pentru agrement a Parcului de distrac�ii, prilej pentru ani
marea copiilor prin diverse jocuri luminoase și pline de fantezie iar caruselurile, scrâncopele,
mașinu�ile au fost luate cu asalt, aducând multă bucurie în sufletul lor inocent.

Pe lângă spectacolele  maraton ce au răsunat in Pia�a Sântul Ilie timp de patru seri până spre
miezul noptii, bârlădenii sau putut delecta cu mici și bere rece și multe delicii culinare care mai de
care mai apetisante preparate pe gratar de agenţii economici bârlădeni care au desfăşurat activităţi
de comerţ pe toată perioada derulării Festivalului verii  În trecerea sa ireversibilă timpul lasă semne
în istoria locurilor și sigur mul�i își vor aminti multă vreme, despre această edi�ie a 
“Festivalului Verii”de la Bârlad, în care organizatorul, artiștii și colaboratorii sa străduit să creeze
un program atrăgător, variat, pe gustul fiecărei categorii de public, fiind deopotrivă pentru tineri și
vârstnici, boga�i și săraci, șomeri și oamenii străzii, care sau bucurat de aceste multe momente artis
tice cu lacrimi in ochi.  

În încheere organizatorul a declarat că a fost mul�umit pentru participarea în numar foarte
mare a publicului spectator, care sa sim�it minunat în această ambian�ă și consideră ca “Festivalul
Verii” a fost unul de succes, dar a men�ionat faptul că deși are dorin�ă și destul curaj, la anul nu mai
inten�ionează să mai organizeze acest eveniment, fără sprijinul financiar al Primariei municipiului
Bârlad.

Viorica GHENGHEA
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NOI APARI�II EDITORIALE:

FAPTE ŞI OAMENI AI LOCULUI
CRÂMPEIE DE ISTORIE LOCALĂ

În luna iunie a acestui an sau purtat discuţii con
crete şi sau pus bazele unui alt proiect de suflet, pe care 
lam denumit (cel puţin provizoriu), “Fapte şi oameni”.

Deşi imaginat de mine în urmă cu mulţi, mulţi
ani, a fost pus efectiv pe hârtie abia la finele anului trecut,
ideea de colaborare a fost înaintată la începutul acestui an
şi se va concretiza se pare tot în cursul acestui an, întro
primă ediţie, graţie domnului director al Centrului Medico
Social din Băceşti jud Vaslui, Ion BRISCARU, OM AL
FAPTEI, care şia arătat sprijinul concret şi disponibili
tatea de a colabora în acest sens. Căci, orice idee ca să
poată fi transpusă în fapte are nevoie de un minim suport
material.

Astfel, alături de Marius Ursanu, din partea 
Centrului MedicoSocial, nepot al Băbuşii, acum destoinic
fiu al satului, intenţionăm să derulăm o serie de activităţi
având drept scop identificarea personalităţilor locale, ono
rarea sau comemorarea lor.Proiectul lam denumit aşa (cel
puţin provizoriu) şi nu Oameni şi fapte, nu din cauza fap
tului că sub forma aceasta mai poate fi întâlnit ci pentru că
FAPTELE VORBESC DESPRE OAMENI.

„Omul este ceea ce înfăptuieşte” spunea André
Malraux şi acesta este şi punctul nostru de plecare în acest
demers.

Fără îndoială, acum mai mult ca oricând avem
nevoie de exemple pozitive, este necesar să readucem în
atenţia contemporanilor bune exemple, modele, oameni
care au influentat pozitiv dezvoltarea comunitatii comunei
Băceşti.

Partea practică să spunem a proiectului, constă în
organizarea de activităţi care au drept scop aducerea în
prim plan a unor astfel de FAPTE si OAMENI ai locului ,
demersuri privind onorarea măcar post mortem al celor
uitaţi pe nedrept, lansări (dl Marius Ursanu este pe cale să
definitiveze o monografie, o lucrare importantă,
binevenită), aniversări, elogieri, comemorări, eventual or
ganizarea unor “colturi istorice” temporare, diferite alte
activităţi culturale.

Prima ediţie îl va readuce în prim plan pe cel care
a fost Radu Dăscălescu, învăţător, la rândui fiu de
învăţător, îndrumător neobosit al atâtor şi atâtor generaţii,
fost director al Şcolii Primare Băbuşa, pe nedrept uitat.

Dureros este faptul că mormântul zace undeva în
ononimat, fără cruce, fără înscripţie .Am considerat că este
o datorie de onoare să încerc să fac ceva şi în acest sens.

Însă, fără ajutorul CONCRET al domnului
Brişcaru şi al lui Marius Ursanu, acest lucru nu ar fi fost
posibil sau oricum, poate nu sar fi realizat la fel de repede
şi frumos.

Vom reveni cu informaţii privind data
desfăşurării primei ediţii, fapte, aspecte şi imagini concrete.

Coordonatori de proiect: Mihaela Băbușanu, Ion
Brişcaru, Marius Ursanu

Mihaela BĂBUŞANU
UZPR

COL�UL 
CU 

POEZIE

vă dau cu HOHAIMO GOZAIMAS,
cum fac peacasă bunii mei tuzleni.
injuriile…câte am în glas,
le voi trimite către Cotroceni.

acolo unde focul e mocnit,
acolo unde ghiavolii fac tot.
acolo – în proiectul ticluit
cum să ne bage sârmele în bot.

eu QVOQVE şi la Ruşchiţa am fost
şi am călcat pe marmora cea dalbă,
dar săi mai dau şi patriei un rost,
am duso în Oval – la Casa Albă.

nimeni nu mai uimeşte cu nimic
pe nimeni – cetăţenii nus banali.
chiar senatorii, mare…mediu…mic,
sau travestit în intelectuali.

timpul e dur…dar veseli suntem noi.
mileniui maleabil – ca de crep.
luptăm în contra unui nou război
stindardul biruinţei e – HALEP.

ne vom alege preşedinte nou.
ba chiar nişte poeţi mai…poezari.
să nu punem în jug un cal şiun bou
şi să privim în sus – mai temerari.

POEM  CU  BUN  SIMŢ
– doar prietenilor mei… –

eu mam născut la TUZLA, sincer spun
peacolo numai dorul mia rămas.
eu tuturor…smerit ca un străbun,
vă dau cu – HOHAIMO  GOZAIMAS.

PS:
hohaimo gozaimas – bună ziua în niponă.

George FILIP

Stai şi te miri de viaţă...o paiaţă,
Nedumirit ca un burghez prin târg
Ceascultă...lumea râde şi dansează
Iar tâlcurile lumii nu au sârg.

Dimensiunea OM e etalonul
Ce teansuşit deanaltulşi dea lat,
Dar...individe, de prea multă vreme,
Pe valul vieţii nu teai mai săltat.

Acoloi viaţa...lungă şi terestră.
Tu ai vînat peacoloadese ori,
Dar riscurile din bătaia puştii
Tu nai avut curaj să le măsori.

Priveşti, te miri cu ochii minţii tale
Şi te şi miri, dar nunţelegi nimic.
Ai capete pereche…minus unul
Iar pe arena vârstei – eşti calic.

Fii vertical că pe afarăi viaţa
Şi vârsta noastră curge…pantha rei.
De nu vîsleşti ca sclavii pe sub cnuturi
Barcazul se scufundă – vrei nu vrei.

În degete ai spori denţelepciune
Însă ciuperci în palmă nuţi răsar.
Eşti ca un mânz frumos ce se îneacă
Prin sângele din…fostul armăsar.

SINGUR  PRIN  RAŢIONAL
– unui prieten al nimănui –

Nedumirit ca un burghez prin târguri
Vânezi doar trufe false de prin piaţă
Şi nu vezi: lumea cîntă şi dansează
Iar viaţa curge…trece – o paiaţă…

George FILIP
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PLANTE  MEDICINALE,  PLANTE  MEDICINALE,  
ALTFEL  CULTIVATE…ALTFEL  CULTIVATE…

TRAISTA  CIOBANULUI  Diplomatul lui Becali.
CIUBOŢICA  CUCULUI  Prezervativul lui Ciomu.
FLORILE  MĂRULUI  Zădărnicie întro pledoarie.
CIOCUL  BERZEI  Proeminenţă de sex masculin, care aduce copiii.
CODIŢA  ŞORICELULUI  Cablul de la mouse.
OCHIUL  BOULUI  Viitor vizor la poartă (nouă).
OSUL  IEPURELUI  Lauda bărbatului care se dă leu, tigru, ghepard sau
leopard.
ALBĂSTRELE,  GĂLBENELE,  VINETE  Feţele sărmanului român…
MENTĂ  Plantă dementă, scoate din minţi... ideea de a „munci”, prin fre
care. Înlocuitoare la ridiche.
LUMÂNĂRICĂ  Feştilă mică, luminează la cap, dar nu deşteaptă.
MĂRAR  Îndemn pentru intervenţiile lui Boc: mă, rar !
UNGURAŞ  Locuitor minoritar din „România mare”.
LIMBA  MIELULUI  Opusul vorbirii celui cu „He, he, pac, pac şi
hahalero!”
BUSUIOC  Dres pentru picioarele cu care vorbeşte şi scrie câte o blondă.
AMĂREALĂ  Planta cu gust postelectoral.
TERAPIE  ALOPATĂ  Tratament naturist, până se ajunge la lopată, turist
pe lumea cealaltă.

Ananie GAGNIUC 

UNOR PIERDEVARĂ 
LĂUDĂROŞI
Despre inşi ce, menta freacă,
O idee numi dă pace:
Cum nimic nu ştiu a face
Gata sunt... orice să facă!

PRECAUŢIE
Afirm şi nu îmi este jenă
Cămi place cântul de sirenă,
Dar nu mă las ademenit,
Spre locuri undeajungi... falit!

PODOABĂ PREŢIOASĂ
În a vieţii toamne
Tânărul amant,
Pentru multe doamne,
E un... briliant.

Mihai HAIVAS

MUL�UMIREA ELECTORATULUI
Nam dat votul în zadar,
(Se cunoaşte după şuncă).
Ieri, regim alimentar
Iar acum... regim de muncă.

UNUI PREOT ALES PRIMAR
Cu părintele în frunte
Vom avea victorii multe:
Vor trăi can „rai” toţi fiii
Atât morţii cât şi viii.

PRIMARI CARE SE CUCOȘESC
Admirânduşi crestele
Cocoţaţi în primării
Îşi înfoaie PeNeLe
Visând la găinării.

Ioan HODAȘ 

A DĂRUI…
E frumos atunci când dai
Și, în plus, e creștinește;
Dar din dar se face rai…
Pentru cel care primește!

DESPRE MINCIUNĂ
Chiar de pare o prejudecată,
Îmi sus�in părerea, sus și tare:
Să afirmi că nai min�it vreodată,
Este, clar, minciuna cea mai mare!

Schimbare
De vreo două săptămâni,
Șia pus silicoanen sâni,
Și, de nu miar fi nevastă,
Aș putea să jur căi... castă!

Ioan TODERAȘCU

AVATAR  POLITIC
ROMÂNESC    
Guvernui în concediu vara,               
Se practică o grea uzan�ă;                  
Căci toamna, iarna, primăvara,           
Se află numai în vacan�ă.   

ENTUZIASM  MARIN
Pe faleză, la agapă,
Zise șeful înspre ziuă:
Doamne, cât amar de apă
Bună de „bătut în piuă”!

POPOR  DE  PRIPAS
Doritau cei cu părun vânt,
Vecinii noștri, batăi Sfântul,
Să fim cu toate „la pământ”
Șiacum ne cumpără pământul!

Vasile LARCO

Rondelul
despăr�irii

Deacum eu nu teoi mai vedea,
Sunt trist cum nu am fost vreodată,
În via�a astami zbuciumată
Nu mai rămâne nici o stea.

Naș fi crezut, zău, niciodată,
Să pot rosti în via�a mea:
Deacum eu nu teoi mai vedea,
Sunt trist cum nu am fost vreodată.

Așa un suferind zicea,
Cu inima înfrigurată
Privind, ca printro feregea
Fiola subven�ionată…

Deacum eu nu teoi mai vedea!
Vasile LARCO

AFORISME
* Calitatea ecoului depinde şi de cea a sunetului original. 
* Oh, de câte ori cumpărăm tabloul numai pentru că ne place rama. 
* Aş vrea ca necrologul meu săl scrie strănepoţii... 
* Prea multă minte strică, dar şi prea puţină. 
* Nu prea sunt bărbaţi fără antecedente şi femei fără antecedenţi.
* Uneori mă întreb cum de reuşesc fotbaliştii să alerge cu viteza cu care
vorbeşte crainicul.
* Vrei să pui degetul pe rană? Spalăţi, mai întâi mâinile!
* Cine nu te aprobă nu este neapărat contra ta. 
* Prostia e internaţională dar are elemente de specific local. 
* În viaţă totul se plăteşte. În afară de munca voluntară.
* Vai ce bine că sa trecut la orarul de vară. În orarul de iarnă era un frig
cumplit. 
* Chelneriţa nea adus supa. Era grasă şi indispusă...
* Decât o celebritate locală, mai bine un anonim universal. 
* Cel mai mult îi plac florile celui care le vinde. 
* Şi cei din Comuna Primitivă îşi aveau primitivii lor.
* Când ai dreptate, mai toţi imparţialii sunt de partea ta.
* Vai, ce simplu era totul înainte de miau explicat! 
* Cum aş putea sămi interiorizez sentimentele exterioare?! 
* Cel mai frecvent, punctele de vedere se bazează pe ce auzim. 
* Nu există satiric care să nu fi fost, pe vremuri, liric.

Dorel SCHOR

AUTOMEDICAŢIA
În farmacii există de vânzare,
Atâtea suplimentealimentare
Cu calităţi miraculoase, care
Ţiaduc în viaţă bucurii plenare.

Reclamele anexe ne învaţă:
„Citiţi, dar cu atenţie, prospectul!”,
Chiar dacă nu veţi intui defectul
Produsului abia ieşit pe piaţă.

„Iar dacapar efecte neplăcute” 
Vă sfătuie peun ton chiar optimist 
„La medic mergeţi, sau la farmacist”,
Cu sfaturi practice să vă ajute.

Şiatuncea mă întreb: De ce sascult
Reclamele de la televizor
Şi să devin, astfel, consumator
De doctorii’nainte deun consult,

Cum e normal, la un specialist?!
Român de eşti, sau altai naţia,
Evitautomedicaţia!...
E sfatuasupra căruia insist.

Mihai STANCU

CÂND ȘTIU CĂ
NEOM VEDEA...
Înving oricare greutate,
Cuprins sunt de vivacitate,
Îmi pare via�a mai ușoară,
Când știu că neom vedea diseară.

Nu știu de stres, de supărare,
În orice lucru văd o floare,
Întregul Rai mă înconjoară,
Când știu că neom vedea diseară.

Prieteni îmi devin dușmanii,
Ușor îmi port în spate anii,
În hău trimit a lor povară,
Când știu că neom vedea diseară.

Din doruri vechi fac idealuri
Când te voi săruta sub geană
Iar părul tău buclat în valuri
Îl voi privi ca peo icoană.

Văd în ruine, o cetate,
Percep doar sunet de vioară,
Când știu că neom vedea diseară.
Cu storurilen jos lăsate!

Vasile  LARCO                                

CCAANNIIBBAALLUULL
CCOONNCCIILLIIAATTOORR

Văzândul speriat pe  trecător,
Canibalul mândru, zâmbitor,
Sapropie şil consolează
Pe omul ce sencrâncenează:
Nu te sfii, sunt vegetarian,
Mănânc doar mărul …lui Adam.

Ioan HODAȘ

FEREASTRA
MIN�II

Afarăi vreme rece, ʼnchisă,
În casă stau șis întristat,
Fereastra mintii e deschisă 
Dar muza, parcă, ma uitat.

Aștept vreo două zile, trei,
Sămi vină, barem, o idee,
Cătând comori pe râul Strei
Și printre flori o orhidee.

Măndrept cu mintea în trecut,
Îmi văd strămoșii, vechii daci,
Din trupuri vii făcutau scut,
Sau apărat șiau fost dibaci.

Cu sânge au stropit pământul,
Iar nouăn via�a zbuciumată 
Ne fien minte jurământul;
Să nul înstrăinăm vreodată.

Vasile UNGURAȘU
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acum 16 ani

8 SFATURI PENTRU O
VARĂ SĂNATOASĂ

Cu siguranta organismul se resimte dupa zi torida de vara. Pentru a
va imbunatatii calitatea vietii, specialistii au venit cu cele mai bune sfaturi
pentru ca si in sezonul cald frumusetea si sanatatea oamenilor sa nu aiba de
suferit.

In cele ce urmeaza va prezentam 8 sfaturi pentru o vara sanatoasa,
astfel incat sa va imbunatatiti stilul de viata si starea generala de sanatate!

Consumati fructe de padure
Daca doriti sa faceti o schimbare in dieta dvs. o ceasca cu fructe de

padure proaspete (mure, afine, capsuni) este exact ce aveti nevoie. Acestea va
vor ajuta sa asimilati antioxidantii care previn deteriorarea tesuturilor si reduc
riscul aparitiei afectiunilor legate de inaintarea in varsta. Afinele si murele au
cel mai mare continut de antioxidanti.

Totodata, fructele de padure sunt bogate in fibre, care contribuie la
scaderea valorilor colesterolului si la prevenirea anumitor forme de cancer.

Relaxativa
Pentru scaderea nivelului de stres va puteti ocupa timpul cu reame

najarea gradinii; daca spatiul nu va permite, alternativa ar fi sa intretineti cat
eva ghivece cu flori. Chiar daca mainile dvs. se murdaresc cu pamant, mintea
dvs. se va elibera de stresul din viata cotidiana; aceste activitati va ajuta sa va
relaxati, fiind strategii reale de psihoterapie ocupationala.

Folositi zilnic ata dentara
Ata dentara poate fi folosita pretutindeni, la plaja (intrun loc ferit),

in timp ce cititi sau cand va uitati la tv. Acest obicei ar trebuie sa devina
primul pas in curatarea dintilor, fiind extrem de eficient in prevenirea cariilor
dentare si a afectiunilor din cavitatea bucala.

Miscare in aer liber
Optati pentru practicarea unui sport in aer liber: mergeti intro excur

sie, jucativa impreuna cu copiii dvs., inotati, plimbativa cu bicicleta sau cu
rolele; oricare din aceste activitati va vor face sa simtiti placerea miscarii in
aer liber.

Nu uitati ca timpul petrecut cu familia este foarte important; orice
moment poate fi o ocazie sa va consolidati relatiile cu partenerul si copiii dvs.

Protejativa ochii
Ochelarii de soare diminueaza cu pana la 99% actiunea razelor ultra

violete de tip A si B. De asemenea, ajuta la prevenirea cataractei dar si a
ridurilor de expresie din jurul ochilor.

Cand practicati diverse exercitii fizice sau activitati in aer liber 
purtati ochelari care sa va protejeze vederea. Consultati medicului oftalmolog
pentru a va recomanda cea mai buna alternativa!

Vacanta de vara
Profitati de vacanta de vara pentru a va relaxa si pentru a va odihni inima.
Vacantele detin beneficii multiple: contribuie la scaderea tensiunii arteriale, a
ritmului cardiac, a hormonilor de stres (cum ar fi cortizolul care contribuie la
cresterea in greutate si creste riscul pentru boli cardiovasculare).

Evitati alcoolul
Vara se recomanda, in special, consumul bauturilor racoritoare sau al

celor slab alcoolizate. Un pahar cu sangria (vin diluat cu suc), o bere rece sau
un pahar cu vin si apa sunt sanatoase si revigorante si nu contin o cantitate
mare de mult alcool.

Consumate cu moderatie, anumite tipuri de bauturi alcoolice pot pro
teja impotriva bolilor cardiace. Bauturile alcoolice vor fi evitate de catre
femeile insarcinate sau persoanele cu probleme cronice de sanatate.

Dormiti suficient
Acordati importanta cuvenita odihnei si somnului prin mentinerea

aceleiasi ore de culcare si de trezire, chiar si in zilele lungi de vara. De aseme
nea, se recomanda sa nu consumati alcool cu trei ore inainte de culcare pen
tru a preveni insomnia. Somnul de dupaamiaza este ideal daca zilnic va 
culcati la aceeasi ora si dormiti o durata aproximativa de timp.

Acestea sunt cele 8 metode simple care va pot imbunatati sanatatea
in aceasta vara.

Incercati una sau incercatile pe toate! Sunt usor de aplicat si
benefice pentru dvs.
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PROF.DR.ING. AVRAM D. TUDOSIE, A ÎMPLINIT 50 DE ANI DE RODNICĂ
ACTIVITATE ÎN PODGORIILE MOLDOVEI – IVEȘTI, ODOBEȘTI ȘI HUȘI

I.C.Teodorescu scria la
vizita sa în Școală, cu ocazia
inaugurării Muzeului Viticol
Na�ional, pe 29.06.1966
(înfiin�at de AD Tudosie), că
,,Podgoria Huși este capitala
viticolă a Moldovei cât și
arătării sale ca un imens am
fiteatru circular ce străjuiește
orașul Huși ca un adevărat
altar. Toate constituie o
adevărată împără�ie de liniște și
visare, adevărată catedrală a
învă�ământului viticol, cu
fresca sa ,,Capela Sixtină” –
Muzeul Viticol și Vinoteca sa
Na�ională, inaugurată la
înfiin�are de marele spirit al
na�iunii, Spiru Haret. Aici tre
buie subliniat că Vinoteca
Școlii a devenit Vinotecă
Na�ională având 30.000 de sti
cle din toate podgorii
românești datorită marelui pa
triot hușean, Mihai Ralea mi
nistrului IAS,Bucur Șchiopu
ș.a.”

Acad. V.D.Cotea,
vicepreședinte al Academiei
Române și al OIVV Paris,
scrie:

,,Orice vizitator, care
poposește în Școală nu poate să

nu fie încântat de campusul hușean preuniversitar, parcul cu ansamblul construc�iilor viticole – cinci
opere arhitectonice: cramapivni�ă veche, restructurată și înnobilată și  și pe dinafară voievodal
sculptată, ,,ComplexulVinicol” cu Vinotaca sa Na�ională – adevărată bijuterie arhitectonică, Muzeul
Viticol și chiar fermele model ce o înconjoară dândui un model superior de admirat.”

Impresiile vizitatorilor despre această institu�ie sunt adevărate căr�i de vizită, poeme de
slavă adresate produselor și licorilor Școlii și făuritorilor lor. Nu întâmplător aici au poposit în cei
peste 100 de ani, peste 1000 de mari notabilită�i și demnitari, care vizitând edificiile amintite au 
gustat și sau înnobilat de mireasma ,,prin�eselor” vinuri hușene Zghihară și Busuioacă, selec�ionate
și lustruite de slujitorii școlii de ieri și de azi – în ultimii 4050 de ani.

I.C.Teodorescu scria în 1976:
,,Cine intră în sanctuarul Muzeului, Vinotecii, dar mai ales în moderna Sală de degustări și

protocol din noua Vinotecă și gustă celebrele vinuri întro prezentare de lux și în primă audi�ie,
prezentată de Avram D. Tudosie, imitândul pe marele director Constantin Hogaș, care la vrăjit și
pe Nicolae Iorga, când a vizitat Școala și Podgoria în 1931, ca prim ministru a spus:

,,Școala sa născut pentru podgorie și podgoria strălucește azi prin  vinoteca ei, unde tre
buie să se intre (și să iese), ca întrun templu bachic și unic al �ării, covârșit de respect și cu pălăria
în mână.”

Marele scriitor și monograf Ion N. Oprea scrie că:
,,Scrisul scriitorilor Școlii (AD Tudosie și al�ii), echivalează cu o șansă unică și magnifică

la în�elegerea adevăratelor valori ale neamului nostru.
La cele opt decenii pe care lea aniversat deja N.Oprea, socotind că anii, ca și vinul, câștigă

în valoare pe măsură ce se învechesc, zecile de volume, din opera sa publicate, demonstrează că sunt
ca o șampanie aleasă și spumoasă de mare clasă.

Căr�ile domnului N. Oprea sunt ca niște rachete luminoase ce luminează cerul neamului
nostru și al întregii omeniri, care dau norocoșilor, ce au ocazia de a le citi și savura de a se înnobila
cu bucuria nemărginitului. Merita�i domnule Oprea toată lauda și slava celor ce vă apreciază munca
și reușitele ei, chiar dacă uneori, sunt supraomenești prin ceea ce ne oferi�i. Divinitatea va dat o
,,cruce grea” care a�i transformato întrun blazon și un triumf personal. Vă doresc un univers de
fericire și bogă�ie intelectuală creativă tot mai departe.”

,,Cele mai calde felicitări profesorului A.D.Tudosie, corpului didactic și elevilor acestei
prestigioase școli de hortiviticultură pentru rezultatele ob�inute în organizarea exemplară a Muzeu
lui, a Vinotecii, a fermelor – în pregătirea cadrelor și integrării activită�ii școlare cu practica și știin�a.
Întregul simpozion în frunte cu C.C. Giurescu, după vizitarea pivni�ei lui Ștefan cel Mare, de la 
Episcopie și a Catedralei Episcopale a cerut să viziteze întreg orașul Huși și obiectivele vitivinicole
și de la vechea Școală deViticultură, și Vinoteca sa, unde A.D.Tudosie a prezentat o degustare
știin�ifico roman�ată – niciodată uitată.”

Vizitând aceste obiective au rămas surprinși că cei peste 1000 de notabilită�i care au 
vizitat școala erau scrise pe două coloane, pe frontonul vinotecii, alături de  marii fondatori ai pod
goriei și școlii, începând cu P.S. Aurelian și terminând cu miniștrii, Spiru Haret,C. Prisnea și Mihai
Ralea ș.a. sub titlul: Panteonul înaintașilor și preamăritorilor institu�iei și podgoriei, în cei 100 de ani
de existen�ă. Sau exprimat: ,,Acum îmi dau seama de cele scrise pe pere�ii vinotecilor și labora
toarelor, în bibliile căr�ilor de onoare că întradevăr ,,degustarea nu e o simplă băutură ci un act de
mare cultură și o reală binecuvântare care îi prinde bine oricui, cât ar fi de mare.”( Manea Mănescu)

Nu întâmplător merită să dăm câteva nume pe urmele cărora călcăm, înnobilândune sufletul
și mintea, ca: Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, primminiștrii P.S. Aurelian, Petru Poni, Victor
Slăvescu, Mihai Ralea, Constantin Prisnea și al�i miniștri ai Agriculturii și ai Învă�ământului,  urmând

spusele unui mare demnitar român din perioada comunistă – primministrul Manea Mănescu (care
a ajutat imens evolu�ia școlii și a podgoriei), și care a spus că: ,,...cine intră în această vinotecă și sală
de degustări iese innobilat cu toate miresmele lumii incluse în vinurile degustate și impresiile ci
tatelor savurate. Elogiem pe to�i cei care muncind și învă�ând în acest liceu șia adus contribu�ia ca
săl facă atât de mândru și înfloritor... Omagiem cu pioșenie pe to�i iluștri dispăru�i ai școlii, adresăm
felicitări călduroase – profesorilor și elevilor pentru meritele pe care leau dovedit – dorindule  via�ă
lungă și neobosită cu succese multe și pline de strălucire.”

Vinurile de mare valoare începând cu Busuioaca de Bohotin, care e un vin etalon al tuturor
preferin�elor umane, rezultat din simbioza perfec�iunii naturii cu culmea măestriei oenologice, în
nobilate magnific cu ușorul miros al florilor de trandafir dar și al florilor de vi�ă de vie înflorite.

,,Minunatăi clipan care
Te aba�i din drum la Huși,
Ca oraș nu e prea mare,
Dar nici vii canjurui nus”.    

Acad. T. Martin
,,Muzica este singurul rival din lume care poate fi pe potriva vinului”    

Giuseppe Verdi
,,Muzica, dragostea și vinu sunt muze ale spiritului și aripi ale trupului.”       

Bethoven
,,Pe ,, BB” (Brigitte Bardot) am văzuto în realitate la Paris
Era întradevăr o frumuse�e de vis, 
Dar la Huși ,,BB” (Busuioaca de Bohotin în degustare)
Am constatat că e mult mai mare și nemuritoare.”

Pik Colibaș, președintele Federa�iei de handbal al României
,,Vinul ,,în�elept” al Hușilor e Busuioaca de Bohotin. Te smerește cum îl pui pe limbă,

parcă ar intra aici, acum, Eminescu. Toată lumea ar surâde, dar cu o deosebită admira�ie.”
Ionel Teodoreanu

Și Maxim Gorki a fost premiat de Uniunea Scriitorilor Lumii pentru o frază adresată vin
urilor:

,,Trăiască acei ce știu să cultive bine vi�a de vie și să facă vinul bun, căci ei știu cum se poate
introduce în sufletele oamenilor lumina și căldura binefăcătoare, puterea de muncă și voin�a  creatoare
a lor.”

,,Între marii șefi de stat a fost întotdeauna o anumită diversiune stimulativă”
J. W Gothe

,, Iubirea (femeia) și vi�a de vie sunt asemănătoare, ambele sunt agă�ătoare, dacă nu găsesc
un pom, se leagă de cel mai frumos om”.

Maria Tereza
Napoleon îi răspunde că ,,Tu ai cucerit lumea cu ,,teaca”, eu am cucerito cu sabia”. 

La adunarea festivă, organizată de ilustrul director, prof.dr.ing. Irimia Artene, cu ocazia
acordării mie  titlulul știin�ific de membru al Academiei Oamenilor de Știin�ă, cu prilejul împlinirii
vârstei de 85 de ani. La care festivitate au luat parte acad. V.D.Cotea, C. Toma, prof.dr. D.V. Marin
și mul�i al�ii, pe 14.03.2016, împreună cu sufletistele directoare și imbatabile profesioniste prof.
Marinela Voiculescu și Ana Maria Sârbu, ambele considerând această revedere drept omagistică în
tâlnire la Colegiul Agricol Huși.

Întrucât marele poet Vasile Militaru a binevoit, împreună cu Păstorel Teodoreanu și George
Topârceanu, să perceapă o degustare de vinuri la Școala Viticolă, găsim că merită să amintim  aici
primul poem intitulat ,,Mama” (A venit aseară mama), adresată lui George Enescu, care a puso pe
note muzicale, cântată azi în toată România.

Deși acest mare poet sa născut la 19 septembrie 1885 și a murit în 1979 în pușcăria de la
Ocnele Mari, suntem obliga�i să amintim că a mai scris câteva lucrări demne de o slavă cerească. 
Biblia versificată, la care a lucrat 25 de ani a fost premiată de Academia Română cu cel mai mare
premiu. A mai scris – îndrumat de Octavian Goga, George Coșbuc și al�ii poemul  ,,Cerul ce frământă
brazda” ș.m.a. 

Și nu în ultimul rând Poemul ,,Cântecele vinului” de 36 de strofe, cu versuri lungi, neegalat
cum spunea Mihail Sadoveanu, de nici un alt poet în această privin�ă. Toate acestea leam găsit în
lucrările publicate la Craiova și la Biblioteca Universitară din Iași.

Merită să amintim aici și de al�i mari profesori hușeni, care au scris – nemuritor – pentru
Podgoria Huși – istorie și arheologie, precum Vicu Merlan prin teza sa de doctorat ,,Grandvolum
caracteristicele depresiunii Huși și localită�ile ei cele mai importante cu oamenii care leau ridicat la
nivel de cetate sătească” –volum masiv de 600 de pagini – operă  de mare valoare istorică și
arheologică. Și Costin Clit, rămâne în istorie prin cele 5 tomuri de documente hușene. Pe lângă
Revista ,,Prutul” care îi apar�ine șiși face prezen�a în cultura hușeană prin lucrări deosebite. Este ar
tizanul manifestărilor culturalistorice din Moldova și din Huși.

Toate aceste realizări de mai sus și imaginile ce urmează constituie un tablou al realizărilor
prof.dr.ing. Avram D.Tudosie la Huși, timp de 50 de ani și la Ivești, Odobești și Huși unde a rămas
nemuritor prin cele 300 de hectare de vie ale Sta�iunii Odobești ,,colectate prin comasare”. Și alături
de ei punem pe cei ce iam diriguit 50 de ani, ca prof.ing. Gheorghe Boboc, prof.ing.masterand,
oenolog Eugenia Gaită șeful sectorului vitivinicol din școală și rămâne nemuritoare prin primirea
oaspe�ilor cu mare vervă, urmânduși înaintașii ca C. Hogaș și A.D.Tudosie.

Acest material este avizat de acad.prof.univ. Valeriu D.Cotea, vicepreședinte al 
Academiei Române și vecepreședinte al OIVV Paris, la care se adaugă – în prim plan prof. Marinela
Voiculescu, directorul actual al Colegiului Agricol Huși, urmată de Ana Maria Sârbu director adjunct.

Ambele sunt imbatabile și urmașe firești ale înaintașilor ca C.Hogaș. Ghe. Băl�atu, A.D.
Tudosie și al�ii.

Pentru conformitate, Avram D. Tudosie



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

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

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

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

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

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

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

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

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

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

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

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
76 locuri de muncă disponibile la 17.07.2019

– VASEA SRL 1 agent de vânzări, 1 ajutor bucătar,
1 ajutor ospătar, 1 barman

– LUCITAT INVEST SRL 1 barman, 2 bucătari
– CARIOTCOM SRL 1 bucătar
– MARKALG FOOD SRL 2 bucătari
– OSMONDROB SRL 1 confec�ioner articole din

piele si înlocuitori
– BAXGILDOR SRL 2 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori
– PANTOCIM SRL 1 confec�ioner articole din piele

si înlocuitori
– TGA TRANS 5 confec�ioneriasamblori articole

din textile
– RECON SA 5 dulgheri (exclusiv restauratori)
– MĂRĂNDESCU DANIELA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 frizer
– ALE&GEO@AUTOBEST SRL 5 instructori auto
– SC VIO BHN SPORT SRL 1 instructor auto
– AUTO B H N SRL 1 instructor auto, 1 instructor

auto
– BRĂNICI EUGEN  ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 lucrător gestionar
– ENACHEMORARIT SRL 1 muncitor

manipulare și pregătire furaje
– PANTOCIM SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor, 
– ROCARAM SRL HUSI 5 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– PETAL SA 5 muncitori necalifica�i la ambalarea

produselor solide și semisolide
– ALDELIA SRL 5 muncitori necalifica�i la asam

blarea, montarea pieselor
– ADISAMCOR  SRL 1 muncitor necalificat la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– SC CNC STEP COMPLEX SRL 7 muncitori

necalifica�i la spargerea și tăierea materialelor de
construc�ii

– LINUX SRL 1 muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de construc�ii

– MARKALG FOOD SRL 2 ospătari (chelneri)
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chelner)
– LUCITAT INVEST SRL 1 ospătar (chelner)
– SC ARCOTOP SRL 1 șef fermă agricolă

(agrozootehnică)
– L.I.S. SERVGROUP SRL 1 șofer autocamion/

mașină de mare tonaj
– MARKALG FOOD SRL 2 șoferi de autoturisme

și camionete
– LUCITAT INVEST SRL 1 șofer de autoturisme și

camionete
– AFLUENT SRL 1 vânzător
– RECON SA 5 zidari rosaritencuitori

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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DE ZIUA FRANŢEI 
AM URCAT ÎN ALPI

Duminică, pe 14 iulie 2019, de Ziua Na�ională a
Franţei şi cu oaspeţi din Israel şi Canada, dar și cu salutări
prieteneşti primite de la Paris, de la ieşenii aflaţi acum în
centrul Europei, Asociaţia Literară Păstorel Iaşi (ALPI) a
organizat o nouă manifestare culturală cu public. Gazda
evenimentului a fost, ca de obicei, Biblioteca Judeţeană
Gheorghe Asachi din Iaşi, reprezentată acum de Ştefan
Mardare, care este şi un excelent fotoreporter.

După mai mulţi ani de absenţă poeta Alina
Petronela Hulubei a revenit la matcă, adică a urcat din nou
treptele culturii de bună calitate din ALPI, citind din pro
pria creaţie literară! De remarcat că doamna Hulubei este
şi o pictoriţă de mare talent, poate prea modestă şi timidă
la un moment dat.

La evenimentul duminical din „Dulcele Târg” a
fost prezent şi arh. Eduard Mattes, venit pentru o scurtă
vacanţă din Israel în Iaşul natal, care nea delectat şi cu
lecturarea unui crochiu de mare sensibilitate publicat în
massmedia de limba română din "Ţara Sfântă", el fiind şi
un excelent grafician şi fotoreportar de şarje artistice, de
nivel internaţional.

A debutat în cadrul Asociaţiei Literare Păstorel
Iaşi doamna Maria Velea, care şia lansat recent una din
tre cărţile sale (Jurnalul Recunoştinţei) şi care a citit un
fragment dintro nuvelă dedicată emblemei Iaşului, teiul.

A debutat în ALPI şi poetul ieşean Mihai Savin,
care a lansat şi el pe piaţă, recent, o carte de poeme.

Au mai citit în faţa unui public numeros, epi
grame, poezii, nuvele, aforisme: Mihai BatogBujeniţă
(moderatorul evenimentului şi directorul ALPI), Doina
Toma, Angela Pistol, Viorica Şerban, Elena Mândru,
Corina MateiGherman, Gabriela Cucinschi (care a oferit
lui Edy Mattes un albun personal de pictură), Mihai
Haivas, Mihai Caba, Ioan Hodaş, Victor Iosif, Nicu
Iftimie (debutant), Vasile Larco, Sorin Cotlarciuc,
Constantin Mănuţă, Constantin Profir, Constantin "Ticu"
Mihai, Vasile Diacon, Nicolae Viziteu.

Pe timpul evenimentului, comandorul (r) Mihai
BatogBujeniţă a prezentat şi câteva manifestări culturale
la care au fost prezenţi membri ALPI, precujm lansările
de carte oferită de Dan Teodorescu şi Maria Velea în
cadrul LSR  Filiala Iaşi  Nord Est România de la Cercul
Militar din Copou şi manifestarea dedicată lui Păstorel
Teodoreanu de la Filiala Ion Creangă, de la Casa
Sindicateolor, din cadrul Bibliotecii Judeţene Gheorghe
Asachi Iaşi, unde au fost prezenţi circa 100 de elevi
ieşeni.

Au mai fost prezentate numeroase cărţi, ziare şi
reviste de cultură din ţară şi străinătate, acolo unde au
publicat şi membri ALPI. Sau menţionat şi premiile
cucerite de membri ALPI la Festivalurile de Umor de la
Alba Iulia , Cluj, Gura Humorului.

Următoarea manifestare cu public în cadrul
Asociaţiei Literare Păstorel Iaşi va avea loc pe 11 august
2019, de şa ora 10.00, tot în sala mare de lectură a sediu
lui central de la Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi
din Iaşi.

Dar până atunci, duminică, 21 iulie 2019, de la
ora 12.00, la Cercul Militar din Dealul Copoului, în cadrul
Ligii Scriitorilor Români  Filiala IaşiNord Est, filială
aflată în parteneriat cultural cu ALPI, va avea loc dubla
lansare de carte religioasă a poetei Georgeta Ursu, din
Bacău, în cadrul unui tradiţional deja spectacol muzical
artistic, moderat de scriitoarea Corina MateiGherman şi
colonelul Benone Tiron. 

Dan TEODORESCU

TRADI�II, OBICEIURI ȘI
SUPERSTI�II DE SFÂNTUL ILIE,

ADUCĂTORUL DE PLOI 

Sărbătorit în fiecare an în 20
iulie, Sfântul Ilie este unul dintre cei
mai importanţi prooroci din Vechiul
Testament considerat făcător de mi
nuni, aducător de ploi şi ocrotitor al
recoltelor.

În credin�a populara, 
SFÂNTUL ILIE este sărbătorit ca
patronul verii caniculare si a
frământărilor meteorologice, dat
fiind ca el răcorește atmosfera
desfăcând ploile. În aceasta zi,
romanii supersti�ioși respecta o serie
de datini strămoșești.

Legenda Sfântului Ilie este
cu totul atipică: un muritor care sar
fi făcut vinovat de păcate foarte mari,
printre care cel de aşi fi omorât
părinţii după ce a fost ispitit de
diavol, sa căit şi a primit iertarea lui 
Dumnezeu. A fost ridicat la Ceruri şi
de atunci cutreieră norii cu o căruţă
cu roţi de foc, trasă de cai înaripaţi.
El trăzneşte dracii cu un bici de foc.
Este cel care, în goana lui împotriva
forţelor răului, provoacă tunete,
trăznete, ploi torenţiale, grindină.
Legenda mai spune că demonii fug
din calea lui şi vin pe pământ, unde
se ascund sub copaci sau chiar în
trupurile unor animale. Una dintre
superstiţiile legate de Sfântul Ilie este
aceea că dacă tună şi fulgeră oamenii
trebuie să îşi facă semnul crucii, pen
tru că Dumnezeu ia dat voie 
Sfântului Ilie să lovească orice pentru
a doborî demonii, mai puţin crucea.

De Sfântul Ilie, romanii îşi
aminteau şi de sufletele morţilor, în
special de sufletele copiilor morţi.
Femeile chemau copii străini sub un
măr, pe care îl scuturau ca să dea de
pomană merele căzute. Astfel, se
considera că morţii se veselesc.

Scenariul ritual de renovare
a timpului, specific tuturor marilor
sărbători calendaristice, cuprinde şi
practici de pomenire a morţilor. 
Bisericile sunt pline, acum, cu bucate
pentru pomenirea morţilor (Moşii de
SantIlie), iar la casele gospodarilor
se organizează praznice mari.

Se credea şi se mai crede şi
astăzi că dacă tună de SântIlie, toate
alunele vor seca iar fructele din livezi
vor avea viermi.

Acum, la sate, apicultorii
recoltau mierea de albine, operaţie
numită “retezatul stupilor”.
Recoltarea mierii se făcea numai de
către bărbaţi curaţi trupeşte şi
sufleteşte, îmbrăcaţi în haine de
sărbătoare, ajutaţi de către un copil,

femeile neavând voie să intre în
stupină.

După recoltarea mierii, cei
din casă, împreună cu rudele şi
vecinii invitaţi la acest moment 
festiv, gustau din mierea nouă şi se
cinsteau cu ţuica îndulcită cu miere.
Masa festivă avea menirea de a
asigura belşugul apicultorilor şi de a
apăra stupii de furtul manei şi se
transforma întro adevărată petrecere
cu cântec şi joc. Era nevoie de multă
atenţie, ca la această masă să nu fie
prezenţi cei ce ştiau să facă farmece
şi vrăji, căci mierea furată în astfel de
zile mari “e mai cu putere la farme
cele şi vrăjile lor”.

Tradi�ii și obiceiuri de
Ziua Sfântului Ilie:

– nu se lucrează de teama
pagubelor (trăznete, ploaie,
grindină).

– îl cinstesc mai ales cojo
carii, stuparii – se retează stupii, se
duc faguri şi mere la biserica spre
binecuvântare şi se împart de
pomană.

– se culeg în zori plante de
leac stropite cu sânge de cocos tăiat
deasupra lor.

– se duc berbecii la berbe
car.

– dacă tuna vor fi merele şi
alunele viermănoase; dacă plouă, va
ploua 20 de zile.

– se ţine „Târgul de fete de
pe Muntele Găina” din jud. Alba

SântIlie marchează miezul
verii pastorale, dată când le era per
mis ciobanilor să coboare în sate,
pentru prima dată după urcarea oilor
la stână. Cu această ocazie, ciobanii
tineri sau chiar cei maturi aduceau în
dar iubitelor sau soţiilor lor furci de
lemn pentru tors, lucrate cu multă
migală.

În vechime, se obişnuia ca
în această zi să se organizeze întâlniri
ale comunităţilor săteşti de pe ambii
versanţi ai Carpaţilor (numite nedei),
se organizau târguri de SântIlie, iar
maroace şi bâlciuri, unele păstrate
până în zilele noastre. În cadrul aces
tor manifestări, ce durau mai multe
zile şi erau considerate a fi bune
prilejuri de cunoaştere pentru tineri,
atmosfera era însufleţită de muzică şi
se făcea comerţ cu produse pastorale,
instrumentar casnic, unelte şi pro
duse agricole.


