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Oricum am privi lucrurile omul are nevoie de
niște sărbători, fie pentru a-și odihni oasele, fie pen-
tru refacere mintală, fie pentru comunicare mai
apropiată cu ceilalți. Nici paharul cu vin, bere, țuică
nu e de disprețuit.

Deplasările prin atâtea primării ale Moldovei
m-au luminat îndestul ca să văd diversitatea valorică
a primarilor. Mereu m-am minunat cum de au ajuns
primari unii cu minte-n pioneze și cu prea puține
merite sociale.

Dar tot așa, am constatat că sunt primari de
toată isprava ,chiar cu fărâme de geniu la câțiva. Mă
voi mândri întotdeauna cu prietenia celor noi și celor
vechi, dar oameni adevărați.

Totdeauna am lăudat și voi susține pe cei care
organizează „ziua comunei” chiar dacă e un
„fușerai” ca cea de la Bârnova (primar Mihai Balan)
sau de petrecere pe diverse muzici, în special de
fanfară (unde a dispărut vestita fanfară de la
Cozmești-Iași... de când Baltag e primar?).

Iulie și august au fost cu multe sărbători „co-
mune și comunale”unele au exprimări demne de
toată atenția pentru conținutul spiritual.

Epureni din Duda-Epureni - Vaslui e un
adevărat centru cultural.

Despre câteva comune din județele Moldovei
putem scrie admirativ datorită rezultatelor cultural-
artistice și spirituale care se înregistrează acolo:
Bălțați (cu pictorul T. Ciobanu interpreta-copil
Maria Ignat), Prisăcani (formația de dansuri și nu
numai), Lungani (cu realizări excepționale), Rediu
din județul Iași, Vetrișoaia (grupul statuar special al
lui Ion Mâcnea), Berezeni (personalitate creatoare
Mihai Andon), Laza (vedeți alături), Găgeștii lui
Marin Rotaru și Costică Stupu ș.a.), Duda-Epureni
cu scriitorul I.Gh. Pricop în prim plan, oameni care
sfințesc locul, dar care-s ajutați  și de primari, la rân-
dul lor, cu harul de a face, deci și ei la rândul lor
sfințesc locul!

A fost, în general, destul de cald ca oamenii
să se refugieze la umbră sau să aleagă răcoarea
crâșmelor... dar care au năvălit la dans când se
apropia răcoarea. A fost destul de multă poftă de
viață pentru că la căldurile mari au venit ploile la
timp (pentru Moldova de sus și de mijloc). Rareori
s-au înregistrat fapte sau acte antisociale, deci notă
mare tuturor organizatorilor.

Dar...
Există și un dar: democrație, democrație, dar

cu jandarmi, polițiști și cătușe ori arme la vedere.
Sub motivul descurajării scandalagiilor la fiecare zi
importantă au fost detașamente de jandarmi iar în
câteva locuri grupuri masive de polițiști.

Să fie semn că guvernanții nu mai au în-
credere în măsurile intreprinse și că se așteaptă re-
volte?
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Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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Gânduri serioase până și la sărbători
și petreceri
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SERIALUL ACADEMICIANULUI  TUDOSIE

UN DESTIN  CULTURALDESTIN  CULTURAL UNIC la
Vaslui, D.V. MARIN

Am încercat în numărul de joi 3 august 2017 să subliniez
simțământul de prețuire și simpatie pentru un om de aleasă valoare, care,
acum, poate privi cu liniște și încredere că a reușit ceva în viață, că opera sa
trebuie continuată spre binele unei întregi vieți culturale din județul Vaslui și
de ce nu, pentru o mai corectă percepție a unei mari personalități a timpului
de care aparținem, cu care suntem contemporani.

Chiar dacă am exagera în aprecieriile noastre  tot nu-i putem
cuprinde multe dintre  domeniile cultural-sociale, personale, și mai ales
jurnalistice în care a reușit să se afirme.

DURATA ACTIVITĂȚII
A fi prezent în viața VIE a Vasluiului de la 1 martie 1970 și până

astăzi adică aproape ½ secol e o PERFORMANȚĂ. În pofida inamicițiilor pe
care le-a provocat prin firea sa (activă și directă), profesorul a fost un om al
Cetății prin participarea la cercuri și cenacluri literare (a condus „Mugurel 74,
timp de 2 decenii), prin articolele din presa locală și națională, prin conflictele
în care a intrat cu principalii  conducători  comuniști. A fost mereu în preajma
celor mai  mari ai județului care trebuiau să țină cont de  personalitatea sa și
de legitimațiile de presă pe care le-a avut tot timpul.

Debut jurnalistic în 1957, la „Steagul Roșu” Bacău, a colaborat la
Vremea nouă, Gazeta învățământului, Clopotul (Botoșani) ș.a., ș.a. dar și la
prestigioasa revistă Cronica de la Iași condusă de vestitul profesor universitar
Constantin Ciopraga.

Întemeietor al Grupului de presă, intitulat inițial Studioul de
televiziune și radio Vaslui, la 5 decembrie 1990, deja marchează  ca existență
o perioadă unică de activitate în domeniul presei, pentru că nu cunoaștem  nici
o altă publicație sau grup de presă  cu asemenea durată de existență și absolut
sigur n-a existat în istoria județului și a țării un „grup” cu  televiziune, radio,
ziar și revistă proprie.

27 de ani, în istoria Vasluiului, în slujba oamenilor de pe aceste
meleaguri. RECORD.  Peste 60 ca ziarist. Record.

VARIETATE ȘI REALIZĂRI
A fost un împătimit educator, cu debut în învățământ pe 10 septem-

brie 1959, a parcurs toate  gradele didactice, apoi și doctoratul în științe.
A fost apreciat ca profesor, diriginte, publicist, conducătorul

cenaclurilor județene, antrenor și arbitru de fotbal, fost vicecampion  național
la lupte libere.

Ca inspector la Comitetul  Județean de Cultură și Artă Vaslui, a
cercetat fiecare colțișor  al județului Vaslui; a participat la foarte numeroase
Sesiuni de comunicari  științifice în țară.

A colaborat și a fost apreciat de mari personalități științifice ale tim-
purilor  Iorgu Iordan,  Mihai Pop, Ov. Papadima, Adrian Fochi, Gheorghe
Vrabie, Vasile Adăscăliței ș.a., ș.a. A fost recunoscut ca un folclorist de
valoare națională.

Dinspre poeți și scriitori: Nechita Stănescu, Eugen Simion, Laurețiu
Fulga, Marin Preda etc. iar dintre vasluieni a fost apropiat cu: Al. Angheluș,
Ion  Iancu Lefter, Th. Codreanu, Ion Gh.Pricop, Th. Pracsiu, S. Bogdănescu,
Avram D. Tudosie, Gabriela Ana Bălan și foarte mulți alții, pe care i-a și pro-
movat în calitate de jurnalist, director al M.C.R.și adevărat om de cultură.

Este autorul primului roman realizat din istoria Vasluiului cu Zăpada
pe flori de cireș (în spațiul pentru iubire) – 1999, așa cum afirmă și istoricul
și criticul literar Th. Pracsiu.

60 de ani în presă și trei decenii în toate ramurile presei locale, și prin
M.C.R, cu 27 de vol. Tipărite, acestea, pot fi merite ÎNCONTESTABILE?

Desigur, D. V. Marin are și destui detractori.
Dar, absolut sigur, este o personalitate de înalt rang cultural, unic în

județul Vaslui și recunoscut în toată România.

Dr. ing. Avram D. TUDOSIE
academician AOȘR

MERIDIANUL DE 10!
Să ai un copil, să plantezi un

copac...să creezi o Revistă cu un
singur ideal: „apărarea Maicii
noastre, Limba Română”! (Dumitru

V. Marin).
Într-un cadru deosebit, La

Biblioteca Județeană „Gheorghe
Asachi” din Iași, a fost lansat
numărul 10 al Revistei Meridianul
Cultural Românesc. 

Ședința Asociației
„Păstorel” a fost organizată
ireproșabil de  Comandorul de
aviație, scriitorul Mihai Batog
Bujeniță și a început cu prezentarea
ultimului număr al revistei
„Booklook” dar și a altor publicații
care aparțineau unora dintre scriitorii
prezenți:  „Poezii pentru copii”, dna
Rodica Ioniță, „Rochia de seară”,
Vasile Larco, „Holograme”, Mihai
Batog-Bujeniță, „Prima clasă de pe
Valea Zeletinului”- Dumitru V.
Marin, ultimul număr al ziarului
„Meridianul”, „Epigrame zodiacale”,
ș.a.  Atmosfera destinsă a fost creată
de toți cei prezenți: scriitori,
epigramiști, personalități care iubesc
poezia și care apreciază cuvântul
scris- transmițător de valori reale. Dl.
ing. M. Caba...a citit o “Odă pentru
Păstorel”, la aniversarea  a 123 ani de
la nașterea marelui scriitor, iar Eugen
Deutsch a citit din propriile creații

publicate deja în cartea „Calendar în
17 silabe”, dialoguri senryu cu Dan
Norea, un stil literar mai puțin
abordat, gustat doar de cunoscătorii

genului.
Efortul deosebit de a

concepe numărul 10 al Meridianului

Cultural Românesc a fost apreciat și
subliniat de comandorul- scriitor
Mihai Batog Bujeniță, care-l numește
pe  Prof. dr. Dumitru V. Marin „mare
strateg”, cu un “îndreptățit motiv de
mândrie” pentru o realizare unică în
spațiul literar care-i este dedicat, al
promovării în afara granițelor
României. Revista nu este ușoară și
nici nu este o revistă obișnuită. Este
mai mult o carte care promovează

valori literare și suflet românesc!
Penetrantă ca spațiu, apare în 23 capi-
tale din patru continente, M.C.R.
surprinde la acest număr 10, prin cele
15 domenii literare abordate: Studii și
Istorie Literară, Poezie, Proză,
Dramaturgie, Interviuri, Eseuri,
Știință și Educație, Artă Plastică,
Comentarii Politice, Cuvânt pentru
Păstorel, Istorie, Tinere talente,
Pagini din lupta anticomunistă,
Etnografie, Opiniiși mai ales multă
poezie. 

70 de autori consacrați și
dedicați muncii dumnealor semnează
acest număr, într-adevăr de nota 10,
cărora directorul și omul de cultură
D.V. Marin  le aduce un cuvânt de
aleasă mulțumire! 

CITIȚI! MEDITAȚI!
DIFUZAȚI! SCRIEȚI! este
îndemnul pe care îl primim
necondiționat din partea  directorului
CVINTET  TE-RA, prof. dr. Marin.
De apreciat imensul efort logistic,
emoțional și financiar pentru a trans-
mite Diasporei însetatul cuvânt
românesc atât de căutat peste hotare
dar și în cele 500 de destinații din
țară! În cuvântul de prezentare, dl.
Prof. dr. Marin D.V. nu uită să
mulțumească celui care a contribuit
enorm la formarea domniei sale ca
om de știință și presă, prof. univ.dr.
Mircea Varvara prezent la această
omagială festivitate. “Costisitoare
pentru efortul de a genera colaborări
naționale și internaționale” (Marin D.
V.), revista cu NUMĂRUL 10 are
colaboratori fideli dar și noi
semnatari din Franța, Israel, Elveția. 

„Am umblat, am muncit, am
gândit...” declară directorul Revistei,
care nu va putea fi apreciată la justa
sa valoare, decât într-un singur mod
CITIND-O!

Felicitări întregului colectiv
redacțional!
Prof.dr. Monica Luminița COZMEI -

Iași

A trecut în neființă GICĂ IOANIȚESCU
unul dintre cei mai valoroși maiștri în fabricarea
mobilei din istoria Vasluiului.

Născut în 1942, a încetat din viață la HUȘI
pe 14 AUGUST 2017.

Înmormântarea, joi, de la ora 10, la Crețești.

Dumnezeu să-l odihnească!
(DVM)

Ziua comunei Văleni, 
Radu Beligan: „și noi suntem în rândul lumii...”
Cu ce? Aflați în numărul următor.

Ziua comunei Deleni,
Primarul Zanfir: „ne mândrim, chiar... ne mândrim”.

Ziua Costeștilor
Silvestru Cârjonțu: „am realizat mai mult decât speram...”
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VUTCANI

Gânduri serioase până 
și la sărbători și petreceri
Silviana Bahrim, primărița, a fost o

gazdă excelență la toate manifestările din
comună la sfârșitul acestei veri cel puțin de
ziua Sf. Marii când a organizat o petrecere în
fața Primăriei a demonstrat de ce a fost aleasă
în procentaj covârșitor de concetățeni.
Îmbrăcată într-un verde canterbury, cu încălțări
simple, și-a primit invitații( Gabi Diaconescu,
Gh. Rotaru, Olga Ciolacu ș.a.) cu amabilitate și
entuziasm apoi s-a avântat în dansuri populare
împreună cu o parte din mulțime.

„Acum sunt împreună cu concetățenii
mei, doar câteva cuvinte” m-a atenționat când

i-am solicitat câteva minute.
- Unde ați făcut Ziua recoltei?
- Direct pe câmp, acolo lângă iaz, la

ce să aducem produse în sat dacă ne-am putut
deplasa acolo? A fost excepțional.

- La Poșta Elan ați sărbătorit pe 14...
- Era hramul satului, am sărbătorit

cu tot satul și cu musafiri, am socializat, am
distribuit sarmalele, am evidențiat merite și
realizări. Deși n-am dormit aseară nu suntem
obosiți.

L-am văzut pe viceprimarul V. Cristea
mișcându-se ca un titirez, inclusiv printre
oamenii care și-au cărat scaunele din Căminul
cultural în piața primăriei și comportându-se ca
un bun organizator.

Bună echipă, eficientă, unită,
simpatică și simpatizată.

- Prin prof. istorie Ion Diaconu,
conducătorul revistei Vutcani, reprezentanți un
Centru Cultural comparabil cu Duda- Epureni,
Laza.

- Facem ce putem pentru o comună
mică de 1900 de locuitori cu populație foarte

îmbătrânită, cu tinerii plecați...
De Sântămârie au cântat pentru

comună și musafiri: apreciata interpretă de
muzică populară Gabi Diaconescu, apoi Gh.
Rotaru și vedeta Olga Ciolacu din Chișinău.
Doamna Olga ne-a acordat și un interviu
special. „Să nu-mi supărați musafirii” mă
atenționează primărița „și apoi ne-ați întrebat
altădată dacă nu dăm bani prea mulți pentru
biserică. Cum să nu-i sprijinim când avem
asemenea monumente pe teritoriul comunei.
Ați văzut unicatul de la Mălăiești...?

Au fost și acolo, și acum și altădată.
Am observat starea bună a infrastructurii.

Am apreciat autoritatea primăriței
bazată pe grija sa pentru oameni, amabilitate,
dar și pe seriozitatea propunerilor și acțiunilor.

Am văzut cum lumea satului participă
(afectiv ) la sărbătorile organizate de primărie,
cu atâta de puțini bani dar și cu frumoase
rezultate.
Am văzut un spectacol consistent, necesar și
receptat.

„Să nu mă lăudați, dom’ profesor!”

A consemnat, 
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

Reporter: Mă aflu în comuna Todirești
din județul Iași unde stau de vorbă cu primarul
Ovidiu Droancă. Am asitat vreo oră la
dezbateri, discuții și alte planuri legate de
investițiile pe care le aveți în vara aceasta,
legate de soarta comunei și m-am bucurat că
sunteți așa de activ și așa de aglomerat de tre-
buri. Dar... mi se pare mie sau sunteți cam
încruntat?

Primar: Nu e vorba ca sunt încrun-
tat, aici e vorba de seriozitate. Atunci când în
mâinile tale stă buna desfășurare a
lucrurilor dintr-o comună trebuie să fii
serios, trebuie să fii și încruntat, trebuie să fii
și vesel, depinde de ce ai de făcut. La ora
actuală gândurile se duc către investițiile
începute și care trebuiesc duse la bun sfârșit.
Am finalizat actele, proiectele, licitațiile și
acum urmează să începem construcțiile. Ar
urma să intre în construcție Grădinița nr.3
din zona Podiș și școala primară de la
Stroiești prin PNDL. Pe AFIR va trebui să
ieșim din licitație cu grădinița din centru. Tot
pe AFIR avem de verificat proiectul tehnic
pentru Căminul cultural. Cel mai grav și ce
ne macină mai mult la ora actuală sunt
drumurile, drumuri la care am făcut
solicitări la PNDL dar din păcate nu am
prins nici un proiect. Va trebui să o luăm de
la capăt și sperăm ca în 2018 să prindem
ceva. Avem doar 5 km de drum asfaltați în
comună. Cel mai prost în ceea ce privește
drumul stă satul Băiceni. În condiții de
toamnă și de iarnă să ne ferească Dumnezeu
să fie nevoie să intre acolo o mașină de
Pompieri o salvare. La ora actuală am inițiat
un proiect de hotărâre pentru a asfalta din
bugetul primăriei, cu rigole și cu asfalt, o
porțiune de 540 de metri până la un pod iar
anul viitor dacă nu prindem un proiect va
trebui, tot printr-un efort propriu, să
mergem până la școala din satul Băiceni cu
încă aproape 600 de metri în idea că acolo va
trebui să intrăm cu un microbuz de
transport elevi.

R: Ați spus cam pe nerăsuflate ce vă
frământă astăzi pentru comuna Todirești.

P: Da, pentru că mâine poate vor fi
alte priorități. Spre exemplu atunci când
vom finaliza grădinița ne gândim să facem și
un parc de joacă pentru copii. După ce
modernizăm Căminul ne gândim să dotăm
formațiile din cadrul căminului. După ce
termini ceva te gândești deja la ce urmează,
la pasul următor pe care trebuie să-l faci.

R: Aveți copii școlari, ca să tot
construiți?

P: Ca să vă faceți o idee, la ora
actuală, pentru transportul elevilor am două
microbuze care nu fac față. La Școala de
centru elevii învață în două schimburi.

R: Intrând în sat am văzut multe
materiale de construcție. Se construiește mult la
dumneavoastră?

P: Se construiește pentru că avem o
populație tânără și în perioada asta mulți
sunt plecați în străinătate. Acum, în august,
ei vin acasă și construiesc. Practic își
pregătesc întoarcerea acasă. Sfatul nostru, la
nivel de primărie, este să investească acei
bani câștigați acolo pentru a nu depinde de
nimeni. Să-și pornească o afacere care să le
permită să ducă un trai decent.

R: Todirești-Iași, este în creștere sau în
scădere ca număr de populație?

P: Este în creștere. Pentru orice
localitate natalitatea este importantă. Acesta
este viitorul, nu numai al localității ci și al
țării. Dacă nu ai copii mulți, atunci pentru
cine muncești?

R: Pământurile sunt prinse în
asociații?

P: În mare parte, da. Mai sunt și
pământuri care nu sunt în asociație dar sunt
puține. Oamenii de la noi din comună au
înțeles că agricultura nu se face pe suprafețe
mici.

R: Mă întorc puțin la ce ați spus mai
devreme. Cam câte proiecte aveți în derulare?

P: Dacă e s-o luăm din centrul
satului avem Grădinița care e pe AFIR,
vizavi avem Căminul cultural, apoi avem
grădinița de pe Podiș, apoi Școala primară
de la Stroiești. Pentru moment acestea ar fi în
desfășurare. Pregătesc acum, după cum
v-am spus, 540 de metri de asfalt  și rigole,
din bugetul local. Anul acesta am
achiziționat un tractor de care aveam nevoie
la deszăpezit, suntem acum la semnarea
contractului, iar prin GAL încercăm să
achiziționăm un buldoexcavator. M-am
săturat să depind de alții atunci când am
nevoie.   

R: Ce visuri de viitor aveți?
P: Pentru viitorul apropiat, cel mai

mult mă frământă drumurile.
R: Dacă mă duc prin comună și întreb

100 de oameni dacă te-ar vota și a doua și a treia
oară, ce crezi că ar spune?

P: Sincer, eu nu sunt optimist în
privința asta. Părerea oamenilor e
fluctuantă. Dacă faci ceva pentru
comunitate, te susține populația. Dacă nu
faci și lași garda jos, oamenii te schimbă. Nu
trebuie să trăiești cu impresia că vei fi
primar veșnic. E bine să fii primar un man-
dat, dar bun. 

R: Domnule Ovidiu, ești un tip
optimist?

P: În viața de zi cu zi trebuie să fii
optimist pentru că altfel nu se poate. Când te
apuci de o treabă trebuie să pleci cu gândul
că o rezolvi.

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

AMBIȚIE... NU GLUMĂ
TODIREȘTI-IAȘI
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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
17 aug.  2017 - 23 aug. 2017
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Meridianul

Cultural

Românesc

O perioadă în care relațiile
cu cei apropiați îți dau mult

de furcă. Este vorba despre reluarea
unor discuții și acțiuni privitoare la
chestiuni profesionale. Vei constata
că intențiile tale sunt foarte diferite de
ale celorlalți, aspect care duce fie la
îndepărtarea de unii, fie la renunțarea
unor colaborări sau proiecte comune.
Cheltuieli pe cele necesare traiului
cotidian, pentru casă, dar și pentru
cineva drag aflat la nevoie. 

Ești plin de energie încă de la
începutul săptămânii, aspect

care te ajută să trasezi planuri de
viitor. Dar pe de altă parte ai șanse
bune de finaliza treburi personale
restante. Sprijin important primești de
la persoanele din anturajul apropiat,
numai dacă le permiți acest lucru. Se
întrezăesc cheltuieli cotidiene,
informații noi privitoare la salarizarea
de la locul de muncă, dar există și
posibilitatea să primești bani, cadouri
sau favoruri. Prudență la capitolul
financiar, întrucât sunt posibile erori.

Debutul săptămânii îți adu-
ce în preajmă prietenii și

persoanele importante din mediul
profesional. Discuții foarte interesan-
te, informații utile pentru dezvoltarea
ta personală, dar și pentru sănătate.
Totuși ar fi bine să eviți a povesti prea
multe și prea mărunte despre tine și
despre planurile tale de viitor. Sunt
zile bune pentru a te gândi pe îndelete
la oamenii din preajma ta și la
situațiile în care ești implicat. Este
vremea potrivită pentru a renunța la
tot ce te nemulțumește. Se conturează
noutăți financiare de mare anvergură.

Sunt zile favorabile pentru
a te gândi pe îndelete la

planurile tale de viitor și la ce îți do-
rești cu adevărat. Interiorizarea, dia-
logul cu propria-ți ființă, accesul la
informații deosebite, revelatoare te a-
jută acum să înțelegi mai bine situa-
țiile în care ești implicat. Sănătatea
este vulnerabilă, bine fiind să-ți do-
zezi eforturile, să eviți spațiile aglo-
merate și oamenii care te solicită prea
mult. Cheltuieli pentru cele necesare
traiului cotidian, dar și pentru casă și
pentru membrii familiei.

O perioadă interesantă pen-
tru segmentul socio-

profesional! Întâlniri și discuții cu
oameni importanți, cu șefi, cu figuri
autoritare din diverse zone ale vieții
cotidiene, invitații la evenimente
sociale, cu multă și diversă lume.
Caruselul de situații în care, vrei, nu
vrei, ești antrenat te poate obosi la un
moment dat, de aceea fii prudent și
implică-te cu măsură. Numai tu poți
gestiona corect și util tot ce trăiești. A
te lăsa dus de val, nu se recomandă
acum. 

Sunt zile favorabile activită-
ților culturale, rafinării menta-
lului și sufletului, dar mai ales

pentru a dialoga cu oameni erudiți și
școliți în ale vieții. Învață,
informează-te, schimbă idei cu cei
dragi și trasează-ți un plan de
îmbogățire a bagajului educațional.
Poți fi ajutat în acest sens de către
prietenii care au călătorit în afara
granițelor țării sau de alții care
lucrează deja în alte țări și îți pot oferi
amănunte deosebite despre filozofia
și cultura altor popoare. Întâlniri și
dialoguri cu multă lume, cu șefi,
autorități, dar și cu persoanele impor-
tante din mediul familial. 

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC   

SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA, Bârlad,
efectuează activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la cele mai
mici prețuri. 

Substanțele utilizate de către noi, sunt aprobate de Ministerul
Sănătății,  conform Regulamentului Național al produselor Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A. 

Biblioteca „Stroe S. Belloescu”
conectează comunitatea 
la programul Erasmus+!
În perioada 22-24

septembrie 2017, Biblioteca
Municipală „Stroe S. Belloescu”
Bârlad va găzdui Atelierul
Molbilitate E+ Tineret, organizat de
ANPCDEFP și susținut de formatorii
Carmen Marcu și Andrei Popescu.

Atelierul se adresează man-
agerilor sau personalului unor
organizaţii sau instituţii eligibile care
nu au mai coordonat proiecte de
mobilitate aprobate în România prin
programul Erasmus+, domeniul
Tineret.

Scopul atelierului este să
ofere un cadru adecvat de
interacțiune și sprijin personalizat în
vederea finalizării etapei de
proiectare și completării unui
formular de candidatură pentru un
proiect de mobilitate în cadrul pro-
gramului Erasmus+. În cadrul
atelierului alternează etapele de lucru

individual pe formularul de
candidatură cu etapele de discuții de
grup și clarificare a întrebărilor
specifice ale participanților.

Atelierul durează 3 zile.
Fiecare zi de atelier are 6 ore de lucru
efectiv, împărțite în 4 sesiuni a câte

90 de minute.
Pentru atelier nu se percepe

taxă de participare, iar costurile pen-
tru serviciile de formare sunt
acoperite de ANPCDEFP - Agenția
Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale.
Costurile pentru masă și eventualul
transport sau cazare reprezintă
cofinanțarea participantului.

Înscrierile se depun până pe
10 septembrie la adresa
http://www.erasmusplus.ro/eveni-
mente-det/vrs/IDev/1065. 

Ieri, 16.08.2017, în jurul
orei 11.00, doi jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Județean
Bacău aflați în timpul liber,
aflându-se în zona centrală a
municipiului Bacău, au observat un
bărbat care amenința cu un pistol o
femeie și o lovea peste față; aceștia
au intervenit imediat, l-au imobilizat
și au chemat la fața locului echipa de
intervenție din cadrul unității.
În acest interval de timp victima a
fugit de la fața locului, în continuare
desfășurându-se activități pentru
găsirea și identificarea acesteia. 

Jandarmii din cadrul echipei
de intervenție l-au condus pe
făptuitor la sediul unității; acesta

avea asupra sa un pistol de airsoft, cu
aer comprimat precum și bile de
plastic. 

În urma desfășurării
cercetărilor și a efectuării activităților
operative  specifice, pe numele
bărbatului (Nelu T. de 48 de ani din
municipiul Bacău) a fost întocmit
dosar cu acte de constatare sub
aspectul comiterii a două fapte cu
caracter penal, respectiv tulburarea
ordinii și liniștii publice și
nerespectarea regimului armelor și
munițiilor; dosarul a fost predat
organelor de urmărire penală pentru
continuarea cercetărilor și luarea
măsurilor legale.

BACĂU

AMENINȚATĂ 
CU PISTOLUL
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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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Cheltuieli profesionale și
discuții importante referi-

toare la plăți comune cu alții, dar și
legate de veniturile obținute din
colaborări. Este posibil ca datorită
relaționării favorabile cu șefii de la
locul de muncă, aceștia să-ți
răsplătească eforturile fie prin bani,
fie prin bunuri sau favoruri. Sunt
susținute călătoriile pe distanțe
lungi, dialogurile cu persoanele
străine sau implicarea în studii și
cursuri pe termen lung. 

Este nevoie să te ocupi de
partenerul de viață, dar și de

colaborările socio-profesionale.
Sunt posibile discuții aprinse de la
faptul că sistemul tău de valori
morale și spirituale diferă mult față
de al celorlalți. De asemenea pot
apărea situații parteneriale legate de
o călătorie îndepărtată, în străinătate
sau privitor la relaționarea cu unii
prieteni. Prudență și răbdare! Ascul-
tă și ceea ce au de zis ceilalți. Chel-
tuieli pe facturi, plata unor servicii
de care te folosești împreună cu alții.

Activități de rutină, forfotă
la serviciu, dar și accentu-

area unor afecțiuni vechi cumulate
cu oboseală. Planifică încă de la în-
ceputul săptămânii ceea ce ai de
făcut în perioada actuală și urmează
atent fiecare pas. Pe de altă parte,
odihnește-te conștient și roagă-i pe
cei dragi să te ajute atât cât pot sau
cât este nevoie. Discuții parteneri-
ale, mai ales cu partenerii din seg-
mentul profesional. Aparent sunt
banalități, dar fii prudent și privește
dincolo de amabilități.

Segmentul amoros îți atrage
atenția fie prin cheful de

aventuri și frivolități, fie prin
discuțiile și acțiunile cu cei dragi.
Persoana iubită te provoacă la a
stabili o relația profundă, cu efecte
pe termen lung sau la a rediscuta
posibilitatea unui act matrimonial
sau a unui copil. Gândește-te bine ce
alegi, dar totuși nu întârzia prea mult
cu răspunsul! La serviciu este
forfotă, relații colegiale anoste, însă
cu puțin efort și bunăvoință vei
depăși totul cu bine. Intră în discuție
și colaborările din sfera socială.

Casa și familia reprezintă
subiectele principale de la

începutul perioadei analizate.
Discuții aprinse fie pe teme
profesionale, fie legate de sănătatea
ta sau a unei rude. Fii prudent,
întrucât diferențele de opinii spuse
în grabă, pe negândite pot declanșa
neplăceri gratuite, pe termen lung.
Ocupă-te și de gospodărie! Relațiile
sentimentale îți dau de furcă, atât
copiii, cât și persoana iubită. Ies la
iveală animozități vechi, ce acum
trebuie discutate și lămurite. Banii și
bunurile sunt mărul discordiei.

Discuții și întâlniri cu per-
soanele din anturajul apro-

piat, călătorii pe distanțe scurte, dar
și posibilitatea de a te instrui prin
lecturarea unor cărți bune sau prin
participarea la cursuri scurte.
Selectează-ți anturajul și informa-
țiile cărora le dai crezare. Nu tot ce
este în preajma ta îți este și util. Tre-
buri gospodărești și discuții aprinse
cu membrii familiei pe teme parte-
neriale și profesionale. Ascultă sfa-
turile celorlalți, pentru că sunt
obiective și dezinteresate. 

Locuri de muncă
în Vaslui

SC MORANDI-COM SRL 1 inginer zootehnist, 1 medic veterinar, 1
instalator, 1 șofer

SC FABRICA DE CARNE MORANDI SRL 1 gestionar depozit, 1
facturist, 10 ambalatori manual, 10 tranșatori

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 1 consilier debutant
GMT-EVALUARI SI CONSULTANTA SRL 2 ingineri, 2 juriști, 2

economiști, 3 brutari, 1 mecanic auto, 1 livrator, 1 gestionar
SC C&A CONSULTING SRL 2 sudori electric și autogen, 4 instala-

tor sanitar
SC PASTE-VAS SRL 5 lucrători industria lemnului
SC EMITSAT SRL 1 muncitor necalificat retele, 1 muncitor

necalificat telecomunicații
SC DASOROM CONSTRUCT SRL 2 dulgheri, 2 fierari, 2 zidari
SC CATRODI SRL 2 zidari, 2 dulgheri
SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL 2 șefi obiective
SC CONFECTII SA 2 confecționeri, 2 muncitori necalificați
SC SOF CONSTRUCT SRL 20 dulgheri
PENITENCIARUL VASLUI 1 agent administrativ ( bucatăr )
I.I. IACOB MIHAI 4 muncitori necalificați, 3 fierar-

betoniști, 3 mozaicari-faianțar, 3 zidari, 1 sudor
SC TRANSURB SA 1 conducător troleibuz, 3 șoferi autobuz, 1

mecanic auto, 1 inginer electronist, 1 administrator cladire, 1 electrician auto,
1 impegat autocoloana, 1 consilier juridic, 1 director economic

SC PORUMBELUL ALB SRL 1 șofer, 1 brutar
SC MAGAZINUL LUI ANDREI SRL 1 vânzătoare
PRIMARIA MUN. VASLUI 1 consilier asistent, 2 consilieri superi-

ori, 1 consilier debutant, 2 consilieri principali
SC VASCAR SA 2 vanzatoare/casiera, 1 manipulant depozit con-

serve, 1 economist/contabil
SC TRUST ELECTRO-M SA 1 inginer, 4 electricieni, 1 muncitor

necalificat
SC BODEN RAT SRL 1 secretara
SC SAMISOL INVEST SRL 1  lucrător bucătar
S.C. NIVA INVEST S.R.L  2 tâmplari
S.C. AGROLANUL Mare S.R.L. 1 paznic, 1 femeie serviciu
S.C. NEOLUMEC S.R.L. 4 sudori, 1 lăcătuș
I.I. CODRIANU IONEL 2 tâmplari
S.C. XANADU S.R.L. 1 tăietor confecții, 1 șpănuitor, 5 călcători, 5

muncitor necalificat

Locuri de muncă
în Bârlad

COLEGIUL NATIONAL "GH.ROSCA Codreanu" 1 îngrijitor
clădiri

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA 1 oficiant
posta telegrame

SC CONFECTII SA  15 operatori confecționer industrial
îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice, 5 muncitori
necalificați în industria confecțiilor

SC IORGU SRL 2 brutari, 4 muncitori necalificați în agricultură
SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
SC LIVUTA SRL 1 lucrător gestionar
SC MIOCODIS SRL 1 agent de vânzari, 1 gestionar depozit
SC NICO-SILVEX SRL 1 fasonator mecanic (cherestea), 2

muncitori necalificați in agricultură, 1 tractorist
PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 2 consilieri administrația

publică
SC RASCRUCE DE VINTURI SRL 1 coafor
ROMAN FLORIN-VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

1 vânzator
SC ROMOLD SRL 3 agenți de securitate
SC RULMENTI SA 3 contabili-șef
SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 2 mecanici auto, 1 tinichigiu

carosier, 1 vopsitor auto
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 4 asistent medical generalist, 1 fochist la cazane de apa
calda si cazane  de abur de joasa presiune, 1 liftier

TWOVET-FARM SRL 1 lucrător gestionar
SC VERADIFIL SRL 4 patiseri, 2 vânzători

POLIȚIȘTII AU FOST LA
DATORIE ÎN MINIVACANȚA

DE SFÂNTA MARIA
În 4 zile, poliţiştii au aplicat

peste 700 de sancțiuni contravențio-
nale, au reţinut 43 de permise de con-
ducere și au retras 8 de certificate de
înmatriculare auto.

Pentru ca, în minivacanța de
Sfânta Maria, cetăţenii să se bucure
în siguranță de timpul liber, în
perioada 11 - 15 august a.c., zilnic,
poliţiştii din cadrul Inspectoratului
de Poliție al Județului Vaslui au
desfășurat activități în teren, pentru
prevenirea faptelor antisociale,
apărarea patrimoniului public şi
privat, dar și pentru creşterea sigu-
ranţei rutiere şi a transporturilor fero-
viare.

În perioada 11-14 august
a.c., au fost sesizate 77 de infracţiuni,
dintre care 26 de infracțiuni  contra
persoanei și 24 de infracțiuni contra
patrimoniului. În această perioadă,
au fost surprinși în flagrant 5 autori
de infracțiuni și față de 5 persoane au

fost luate măsuri preventive.
Au fost aplicate 718

sancţiuni contravenţionale, în valoare
totală de 296. 554 de lei, dintre care
89 pentru nerespectarea normelor

privind ordinea şi liniştea publică.
În urma activităţilor desfă-

şurate în trafic, pentru salvarea de
vieţi omeneşti, poliţiştii au aplicat
558 de sancţiuni contravenţionale
prevăzute de O.U.G. nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publi-
ce, dintre care 7 pentru consum de
alcool și 165 pentru viteză nere-
gulamentară. De asemenea, polițiștii
rutieri au constatat 10 infracțiuni la
regimul circulației rutiere. 

Ca măsură complementară,
poliţiştii au confiscat bunuri în
valoare de 2026 de lei, au reţinut 43
de permise de conducere, dintre care
6 pentru consum de alcool şi 18
pentru viteză, fiind retrase 8 de certi-
ficate de înmatriculare auto.

Cupa ”Podul Înalt”, la final!

Cupa ”Podul Înalt”,
evenimentul ce formează de la an la
an o mare familie, un cadru în care
accentul competiției este pus pe fair
play, transparență, spirit de echipă,
promovarea cunoștintelor de
conduită rutieră și în acelasi timp
distractie, a ajuns la sfârșitul celei de
a XIV a ediții .Vasluiului i s-au
alăturat  în această competiție
echipaje din județele Arad, Argeș,
Bacău, Buzău, Călărași, Cluj,
Dîmbovița, Maramureș, Mureș,
Sibiu, Suceava, Teleorman și Timiș.

Etapa națională de anul
acesta, desfășurată la Școala
Gimnazială „Dimitrie Cantemir”
Vaslui, a oferit campionii naționali
din județul Vaslui, urmați de județul
Dîmbovița si Mureș.

Duminică, 14 august, a avut
loc festivitatea de premiere, la care
au participat organizatori și parteneri:
Vasile Pavăl, primarul municipiului
Vaslui, Liviu Costache, directorul
ACR-Filiala Vaslui, Răducu Tatu,

directorul DJTS Vaslui, Sorin
Catană, șeful Poliției Locale Vaslui și
reprezentanți ai Serviciului Poliției
Rutiere a municipiului Vaslui.

Copiii și profesorii au fost
felicitați de primarul municipiului
Vaslui, Vasile Pavăl, pentru modul în
care se implică în activitățile ce
dezvoltă un comportament preventiv,
pentru faptul că sunt preocupați de
educația rutieră, o componentă a
educației în general, în condițiile în
care prevenirea este o acțiune
continuă care durează ani de zile,
începe cu educația copiilor de la cele
mai mici vârste, iar impactul ei se
observă pe termen mediu și lung.

Cu sprijinul sponsorilor
acestei ediții, copiilor le-au fost
oferite premii ce au constat în cupe,
medalii și diplome. Echipele care au
ocupat primele trei locuri au primit
biciclete ce pot fi folosite în orele de
pregătire pentru concursurile
viitoare.
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LAZA 
„CULTURAL-DISTRACTIVĂ”(!)

Programul trimis nouă de primarul
Vasile Popovici pomenește de acțiuni pentru 2
zile comprimate de Sântă Măria 2017 (15 aug.).

Vechiul nostru prieten a fost întins ca o
gumă între terenul de fotbal cu multiple
competiții (deh, pretenții mari de multe decenii,
cu o formație prestigioasă, mândrie confirmată),
concurenți la șah etc. și mai ales simpozionul
„Valea Racovei – istorie și cultură” unde a
așteptat personalități științifice din județul Vaslui,
printre care și Laurențiu Chiriac, prestigios is-
toric Vasluian. Expoziția de pictură a lui
Nicolaie Burcă, de la Școala gimnazială
alimentează autoritar ideea de sprijinire a talen-
telor, alături de știința organizării uneia dintre
cele mai complexe manifestări din județul Vaslui.

Ar fi mers să consemnăm că:
1) Bătălia sportivă (pe teren normal) a

dat câștig tinerilor care s-au întrecut cu ardoare și
ambiție pentru diplome și trofee.

2) Simpozionul a fost la înălțime prin
nivelul comunicărilor și a dezbaterilor. Ne-a
plăcut această parte a întregului tocmai pentru
grija de a susține tradițiile (și autoritatea) locale,
și spiritul creativ.

3) Spectacolul cultural-artistic a fost
divers; variat, valoros. Cosmina Adam (ce artistă
a devenit fetița aceasta care cântă de la 6 ani ani
și care a debutat la TVV și Unison Radio;
felicitări familiei!), Sabina Ursache, Silvia Ene
(ce individualitate își păstrează Silvica noastră!),
trupa de muzică numită Kronos și mai ales pro-
movarea talentelor locale prin formațiile artistice
și interpreții din comuna Laza și împrejurimi.

4) Matilda Pascal Cojocărița a fost
mereu un model (chiar fotomodel) de seriozitate
și talent. Lecția de o oră a însemnat satisfacția
maximă pentru sutele de participanții.

5) Cadrul natural de la Laza rămâne
unic: Pădure de plopi (umbră), lacul Pușcași,
șoseau asfaltată, umbra naturală. N-a fost nici o
surpriză că au participat tot felul de comercianți
și mulțime cu mici afaceri. Ca și la Hoceni mulți
cai.

6) N-aș vrea să-i uit pentru contribuția
lor la manifestări pe prof. Vasile Ilie, prof Alex.
Guzu,  preotul Andrei Crețu și alții. Dar nu pot
uita că în frunte ca sufletist, ca organizator, ca
primar a fost Vaslie Popovici.

Haide, Laza!

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

ZĂPODENII... CEI NOI (!?!)
Afișul prin care primarul Ionel 

Chiratcu își cheamă consătenii la sărbătoare 

n-are cine știe ce brizbrizuri ochioase și (se)
exprimă clar: Primăria și Consiliul local, pri-
marul... vă invită la Hramul satului Zăpodeni.

Cum hramul, adică sărbătoarea cu mâncare și
băutură a bisericii din localitate e foarte veche
(ca și podul ridicat de un oarecare Bălăut prin
1668), cum prin sat se mai află și clădiri ale
economiei socialiste, cum veche e și istoria sa-
tului... toate ar fi la Zăpodenii vechi.

Numai că privind afișul cu vreo 10
medalioane de artiști foarte tineri, văzând par-
ticiparea mulțimilor locale la petrecere și mai
ales observând cum primarul Chiratcu și vi-

ceprimarul Valentin Baron își supraveghează
adunarea, gândești că și aici odată cu noua
echipă de conducere a pătruns... noul, noua ati-
tudine față de viață, față de valorile locale.

Ar fi început la ora 17, dar în biserică
slujbele au fost mai devreme.

S-ar fi terminat pe la miezul nopții,
dacă n-ar fi venit și musafiri de departe și oa-
menii   și-au depănat impresii și amintiri în con-
tinuare.

Focul de artificii a încheiat deci partea

oficială.
Tentația de a menționa numele

artiștilor e destul de mare și noi remarcăm încă
o dată că tânăra Nadia Duluman reușește să fie

din ce în ce mai apreciată: cântăreață,
dansatoare, organizatoare de spectacole. 
Mihaela Gurâu, Nicu Mâță, Laura Olteanu,

Mariana Carnariu (felicitări multe, doamnă din
Negrești), Denisa Ciobanu (și frumoasă și voce

minunată, și părinții după ea...), Cosmina
Donose, Crina Nedelea, Maria Mirabela Papuc
și Maria și Ionela Abuzătoaie... au încântat pu-
blicul prezent.

Am urmărit spiritul de disciplină, re-
spectul, înțelepciunea localnicilor; dar și pe

Ionel Chiratcu unul dintre primarii buni din
județul Vaslui!

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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Reporter: Domnule primar Vasile
Aștefanei, purtăm această discuție pe ritmuri de
muzică populară. Ce se petrece mai exact, aici,
pe terenul de sport de la Bălțați?

Primar: Bine ați revenit în comuna
Bălțați. Astăzi sunt deosebit de mândru și bu-
curos să pot găzdui a doua ediție a festivalu-
lui „Mărie, draga mea Mărie”, un festival de
muzică populară, pentru interpretare și dans,
organizat de Primăria Bălțați împreună cu
S.C. Cărticica cu povești SRL din Bacău. Pe
parcursul a două zile avem 100 și vreo 20 de
copii înscriși și 30 de ansambluri de copii.
Este un concurs organizat la nivel național și
ce ne încântă, este faptul că vin copii din
foarte multe zone ale țării. Sunt copii din
Târgu Jiu, Neamț, Vaslui, Vrancea, adică este
diversificată toată zona României. Mă bucur
să pot găzdui un astfel de festival la Bălțați.

R: Domnule primar, să aduni vreo 300-
400 de copii, să le dai de mâncare, să le oferi loc
de evoluție e o chestie curajoasă. De unde atâta
curaj?

P: Să știți că nu mi se datorează doar
mie asemenea chestiuni. Foarte multe
atribuții au fost preluate de partenerul no-
stru. El s-a ocupat de toate detaliile. Noi am
pus la dispoziție locația, sonorizarea, o mică
gustare, un pahar cu apă... Celelalte detalii:
înscrierea și organizarea totală a facut-o
partenerul. E mare lucru să poți împărți din
atribuții.

R: Care este scopul final al unei aseme-
nea manifestări?

P: Scopul e clar: promovarea valo-
rilor locale. Repet de mult timp acest lucru:
avem în comuna Bălțați și în toată România
de altfel, copii atât de talentați și atât de dor-
nici de a se implica în viața culturală înât e de
neînchipuit. Noi trebuie să le asigurăm startul
în viața culturală și cred că putem face acest
lucru.

R: Fac o mică paranteza și spun  despre
Ana Maria Ignat, de aici de la dumneavoastră,
care e mai cunoscută, are melodii proprii, are
site, e isteață și nu are nici 10 ani. Eu îi prevăd un
viitor foarte frumos. Dumneavoastră ce credeți
că trebuie făcut ca această fetiță să se
împlinească în calitate de artistă?

P: Noi în afară că putem s-o
promovăm și s-o sprijinim la toate festiva-

lurile unde vrea să participe nu putem face
altceva. Cel mai mult depinde de ea și de
părinți. Dacă ea vrea într-adevăr să meargă
pe calea aceasta trebuie să muncească mult.

Ce putem noi face, este să le asigurăm ple-
carea, startul, așa cum am făcut anul trecut
oferindu-i cadou un costum autentic. Anul
acesta vom face același gest cu o altă fetiță.
Noi încercăm să promovăm toți copiii care
vor într-adevăr să meargă pe această cale.
Avem mulți copii talentați, cu voci deosebite,
dar care nu vor sau se plafonează la un mo-
ment dat. Ana Maria a demonstrat până
acum și vă spun ca ea va beneficia în curând
de lansarea unui CD propriu. Acest lucru nu
este la îndemâna oricui.

R: Cealaltă fetiță cum se numește?
P: Irina Loghin.
R: Poate are șansa celebrei solite căreia

îi poartă numele .
P: Să dea Dumnezeu. Are tot ce-i tre-

buie pentru a pleca în cariera asta mai
rămâne doar să muncească și să își dorească.

R: Dumneavoastră ați făcut eforturi,
le-ați făcut școală nouă, dar cum îi puteți urmări
pe acești copii după ce termină clasa a VIII-a.

P: Noi îi putem urmări pentru că la
nivel de comună am înființat un ONG,
„Asociația tinerilor din comuna Bălțați”,
asociație care colaborează și cu tinerii care au
terminat 8 clase. Sunt copii care sunt la
diferite licee, sau sunt studenți și vin la toate
spectacolele pe care le organizăm noi. 

R: Găsiți calea să-i mai stimulați cu un
ban?

P: Nu. Niciodată. Vin fără să fie
stimulați financiar. Le mai asigurăm câte o
excursie, câte o plimbare, câte un suc la câte
o ieșire. Noi ținem mult la socializare. Nu totul
se rezumă la bani în viață.

R: Suntem la mijlocul lunii august,
următorii pași culturali ai dumneavoastră la
Bălțați, care sunt.

P: Nu suntem departe de 3 septem-
brie când va avea loc ediția a X-a a Zilei co-
munei Bălțați, o ediție jubiliară, o ediție care
trebuie să fie deosebită. La Ziua comunei
Bălțați vom avea un program artistic al
Ansamblului „Ciprian Porumbescu” de la
Suceava și cu asta cred că am spus totul.
Avem și câțiva artiști locali, Claudia
Martinică, Cristinel Iordăchioaie, Costică
Matei Creangă, Beatrice Duca. Spectacolul
nostru va fi încheiat de Daniela Condurache.

R: Eu vă felicit pentru că ați realizat
ceva deosebit, aici, la Bălțați.

P: Cu mult drag și vreau să vă spun
că una dintre mulțumirile mele sufletești este
că acești copii au socializat între ei. S-au legat
niste prietenii între copii și este incredibil cât
de ușor pot socializa aceștia. E un lucru minu-
nat pentru mine. 

A consemnat ca reporter,
Prof. dr.  Dumitru V. MARIN

Schimbarea la față de la
Hoceni-Vaslui

O sărbătoare a comunei cu primarul Vasile Țabără în prim plan.
Oameni mulți dis de dimineață.
Sportivi locali destui, încât reprizele să fie mai scurte.
Competiția de tenis mai disputată cu pensionarul Vasile Popa gata să câștige.
Concurs de călărie: viteză și tractare a greutăților.
Concurs de prindere a godacilor într-un spațiu marcat cu baloți de paie, mersul în

sac, trasul frânghiei, ba chiar și șah.
Și... fanfara lui Șarambel.

Petrecere... petrecere... 
petrecere... la HOCENI

Reporter: Stau de vorbă cu Vasile
Țabără, primarul comunei Hoceni! Este o zi
încărcată pentru dumnealui, fiind foarte ocupat
cu organizarea zilei comunei. Bună ziua și bine
v-am găsit!

Primar: Bună ziua și bine ați venit în
comuna Hoceni!

R: Ce se întâmplă aici?
P: Suntem la cea de-a    XX-a ediție

a Festivalului comunei Hoceni. Este o mani-
festare care cuprinde mai multe activități și
se întinde pe tot parcursul acestei călduroase
zile de duminică! După cum ați observat, îm-
prejurul nostru, se află un număr important
de locuitori ai comunei și ai comunelor înve-
cinate. Vom organiza întreceri cu caii la
călărie, întreceri cu caii la tracțiune. Vor mai
fi întreceri pentru copii: mersul în sac, trasul
frînghiei, și chiar prinsul purceilor o activi-
tate foarte așteptată de copiii până în 12 ani
deoarece cel care va prinde unul dintre cei
trei purcei pe care îi vom introduce într-un
țarc special amenajat din baloți de paie, va
rămâne cu purcelul respectiv.

R: Am văzut activități și pe terenul de
sport. 

P: Avem o întrecere de fotbal la care
s-au înscris 16 echipe. Se joacă reprize de câte
15 minute din cauza temperaturilor foarte
ridicate și din cauza numărului mare de
echipe. În sala de sport se desfășoară con-
cursuri de tenis, la simplu și dublu, concur-
suri de șah. Cu alte cuvinte avem mai multe
activități pe care colegii mei de la primărie le
coordonează.

R: Ce alte activități culturale ați orga-
nizat? Cine va mai urca pe scenă în această
seară?

P: Când soarele nu va mai fi atât de
dogoritor, am organizat un spectacol pe scena
teatrului de vară unde am invitat artiști
cunoscuți din România și din Republica
Moldova, spectacol prin intermediul căruia
am încercat să mulțumim pe toată lumea.
Avem muzică populară, avem o formație din
Republica Moldova care va cânta muzică de
toate genurile, pentru tineret este invitată
trupa Fly Project și nu lipsesc nici manelele
pentru că așa cere publicul.

R: Aveți peste 20 de ani în
administrație. Cum vă simțiți? 

P: Mă simt bine, mă simt mai îm-
plinit, mai complet. Am experiență și putere

de muncă și pot să administrez comuna
Hoceni în continuare, dar nu singur. Să ad-
ministrezi o comună cu 6 localități nu este
simplu. Prin urmare sunt sprijinit tot timpul
de colegii mei din primărie fără de care n-aș

putea face nimic. Totodată sunt sprijinit și co-
laborez bine cu autoritățile din județul
Vaslui. Am o colaborare bună și cu parla-
mentarii. Toate acestea duc la rezultate ad-
ministrative bune.

R: Care este cea mai mare realizare a
dumneavoastră?

P: Nu m-am gândit niciodată să fac
un clasament, dar știu că cele mai bune lu-
cruri pe care le realizează primarul sunt cele
care duc la îmbunătățirea condițiilor de viață
ale locuitorilor. O bună parte dintre ele le-am
atins dar munca în administrație nu se
termină niciodată. În comuna Hoceni sunt
localitățile racordate la alimentarea cu apă,
drumurile care traversează toate localitățile
comunei sunt asfaltate. Sunt școli și grădinițe
noi. Toate aceste lucruri au fost realizate în
cele patru mandate pe care le am, împreună
cu o echipă căreia îi sunt recunoscător.

R: Familia ce zice?
P: Familia este alături de mine, n-aș

putea fără sprijinul familiei.
R: Câți locuitori sunt plecați în

străinătate?
P: Cam 10-15%.
R: Cum vedeți viitorul comunei pe care

o conduceți?
P: Dacă eu voi reuși să aduc infra-

structura la condiții cât mai moderne, cred
că locuitorii se vor reîntoarce acasă.

R: Ce doriți să faceți până anul viitor
la aceeași sărbătoare?

P: Sunt implicat într-o serie de
activități de modernizare a comunei care vor
crea condiții mai bune pentru locuitori. Avem
licitația unui obiectiv de alimentare cu apă și
canalizare în satul Barboși, avem aprobată
asfaltarea a 8 kilometri de drumuri în
localitățile Hoceni și Deleni, suntem în faza
de licitație cu două proiecte de modernizare a
unor școli. Acestea sunt doar câteva din cele
mai mari obiective.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

CONCURS NAȚIONAL
BĂLȚAȚI-IAȘI
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CA-N VIS
Începe-o nouă zi. Pe plaja blondă,
Zimţată de atacuri înspumate,
Apar pe rând pânzatele pătrate
Iar soarele –zeiţă rubicondă –

Revarsă darnic alba-i plinătate.
De sub umbrar de boruri, o giocondă
Îşi  plimbă-ncet privirea vagabondă
C-un  zâmbet ce îndeamnă la păcate.  

Poseidoni moderni, c-o zvâcnitură,
Ţâşnesc în craul întins spre geamandură;
O Skodă s-a oprit pe macadam.

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

Mircea TRIFU

CANIBALUL CONCILIATOR
Văzându-l speriat pe  trecător,
Canibalul mândru, zâmbitor,
S-apropie şi-l consolează
Pe omul ce se-ncrâncenează:
Nu te sfii, sunt vegetarian,
Mănânc doar mărul …lui Adam.

PATRONUL CE
CRONOMETREAZĂ
Cu privirile pe ceas
Verifică, fără glas,
Cum respectă lucrătorii,
La servici, ora intrării.
Cum s-ar zice, şefii grei
Se mai scapă şi pe ei.

«CUM SA ZIC EU»
Mulţi reporteri şi mereu
Afirmă « Cum să zic eu ».
Ar fi mai hazliu, niţel,
S-afirme « Cum să zic el ».

Ioan HODAȘ

DE POVESTE
Ca faptă demnă de poveşti,
Aici, la noi, pe plai de daci,
Copil, te strădui să vorbeşti,
Iar, ca adult, înveţi…să taci!

COLINDĂTORII
Au colindat prin toată casa,
De Anul nou, moment sublim,
Şi, rămânându-mi patul, masa,
Au scris pe casă:”REVENIM!”

DE LA CRONICARI CITIRE
Ştefan cel Sfânt –Ureche dă de ştire,
Pe ton arhaic, dar imparţial –
Pre mulţi îi omora, nervos din fire…
Altminterea, era un om normal!

Janet NICĂ

BIBLICĂ
Toți bărbații, va să zică,
Lui Adam îi poartă pică:
Doar la el fusese cheia
Când născutu-s-a femeia.

ÎNDRĂGOSTIȚII
Iubăreț fiind de fel,
De-o-ntâlnea se bucura;
El din ochi o tot fura,
Ea direct din portofel

SOȚUL DUPĂ DIVORȚ
A fost de soață blestemat
Să sufere pân'o să moară;
Și chiar așa s-a întâmplat
Că s-a-nsurat a doua oară..

Angela PISTOL

UNUI OBRAZNIC TACITURN
Când taci și nu mai spui nimic
Și nici măcar nu-ți ceri iertare,
E clar că dintr-un cap prea mic,
Nu va ieși o vorbă mare!

Ecaterina SOFRONIE

SPORT  ȘI  SĂNĂTATE
Pe străzi aleargă, pe alei,
Și-ți vei regla metabolismul,
Iar de urăști sedentarismul,
Precis vei reuși. Să vrei!

Nu te oprească nici seismul,
Nici teamă să n-ai de polei:
Pe străzi aleargă, pe alei,
Și-ți vei regla metabolismul.

De ai și prostul obicei,
Intoxicându-ți organismul,
E la-ndemână mecanismul:
Decât în bar mereu să bei,

Pe străzi aleargă, pe alei!
Vasile LARCO

RONDELUL
TRAMVAIULUI DIRECT

Să vină un tramvai direct,
Aștept de-o oră și mai bine
Și pare-a fi ceva suspect
Tramvaiu-acesta nu mai vine.

Mai este încă un aspect:
Îngheață sângele în mine,
Să vină un tramvai direct,
Aștept de-o oră și mai bine.

Și, în sfârșit, îl văd pe șine
Dar este scris pe el defect,
Speranța iară îmi revine,
Deși am stat făr’ de efect

Să vină un tramvai direct.
Constantin BUCOS

Doctorul intră în dormitor, lăsându-l pe soțul foarte agitat să
aștepte afară.

Peste două minute, acesta iese din dormitor și cere un cuțit de
bucătărie. Soțul îi face rost de unul, iar doctorul dispare din nou în
dormitor.

Peste puțin timp iese din cameră, de data aceasta cerând un
ciocan și o daltă. Soțul dă fuga până la magazinul din cartier,
întorcându-se transpirat si într-o stare de agonie cu instrumentele
solicitate.

Doctorul reintră în dormitor și reapare după vreo șapte minute:
-Îmi pare rău, spune el. Mă tem că o să am nevoie de o rangă.
-O rangă?! țipă soțul cu glasul sugrumat. Ce are? Spuneți-mi și

mie! -N-am avut cum să constat. Încerc de atunci să-mi deschid trusa!

FĂRĂ TINE
Eu fără tine nu aș fi nimic
Și totul eu pot fi numai cu tine,
În lipsa ta și visele se sting,
Lumea din ochii tăi îmi aparține.

Eu fără tine cum aș mai zbura
Clipe să prind, arzând spre
nemurire?
Numai cu tine mă pot înălța
Către un veac al inimii, iubire.

Eu fără tine nu văd răsărit
Căci soarele îl regăsesc prin tine
Și aș apune-n cerul azurit
Stingând văpaia ce mă întreține.

Fără de tine n-ar fi nici o stea,
Lumina către noapte nu înoată,
Un cer senin al dorului de nea
De printre neguri fost-a să mă
scoată.

Eu fără tine cum să mă compun
Când tu ești temelia vieții mele?
Eu doar cu tine pot să fiu imun
La patime și suferințe grele. 

Și fără tine lumea n-o-nțeleg
Când doar prin tine rostul se arată,

Adânc, eu de iubirea ta mă leg
Căci tu ești pentru mine lumea
toată. 

Și fără tine să rămân, de-ar  fi,
Străin și rătăcit în astă lume,
Aș pierde toate sensurile vii
Și-aș deveni o umbră fără nume...

Alexandra MIHALACHE

UITAŢI DE
LUME 

Îşi cară în spate umbra  
căreia-i spun simplu: soartă.  
Suflete alandala,  
de la apus la răsărit,  
ceasuri în derută pe cadranul  
timpului, între a fi şi a nu fi.  
Îşi beau singurătatea  
cu picătura chinezească,  
până în ultima clipă.  
Suflete împăiate în poziţii
nefericite.  
În colţ, un trup firav de mamă,  
făcut una cu poza unei tinere
frumoase,  
repetă mecanic:  
„fiica mea…, fiica mea…, fiica
mea…!”  
Privirea îi trece, pierdută,  
dincolo de existenţă.  
„- Am trei băieţi şi-o fată!”  
strigă cu voce tremurândă,  
cu-o urmă de mândrie,  
însă obrazul lacrima-i îneacă  
bătrânului ce-n braţe ţine  
poza cu draga lui soţie.  

Moartea se plimbă, mândră,  
cu cheia nemuririi la gât,  
pe potecile bătătorite  
de rugile sufletelor  
din azilul inimilor frânte.  
Doar ea, Moartea, pare a fi singura
care, 
Nu uită niciodată să vină!

Olguţa LUNCAȘU TRIFAN



www.tvv.ro actualitate

Meridianul, joi, 17 august 2017

Societatea Ortodoxă a Femeilor Române Iași, în parteneriat cu Asociația „Alexandru Lăpușneanu”, Iași, Complexul Muzeal Național Moldova

Iași,  Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, organizează:

Simpozionul Național

Momentul Istoric „Pe aici nu se trece” – un pas important în lupta poporului român pentru unitatea națională

Lucrările simpozionului se vor desfășura pe 30 septembrie 2017, în cadrul Muzeului Mitropoliei și Bucovinei Iași, Sala Sinaxar /Muzeul Unirii

Iași, Sala Dublei Alegeri.

Informații și regulament: maria_miron51@yahoo.com
Simpozionul  științific se adresează cadrelor didactice și specialiștilor, studenților și altor categorii de cetățeni interesați în vederea elaborării

unor lucrări pe tema propusă

Literatură de bună calitate în
cadrul ALPI

Ziua de "13" - august 2017,
a adus în sala mare de lectură a
Bibliotecii Judeţene "Gheorghe
Asachi" Iaşi un public numeros în
cadrul şedinţei lunare a Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi (ALPI), noul
amfitrion din cadrul "BJ" fiind
domnul Ştefan Mardare, care este şi

fotoreporter profesionist. Cum de la
cele "lumeşti" la cele "veşnice" nu
este uneori decât un pas, directorul
ALPI, comandorul Mihai Batog-
Bujeniţă a "comandat" în debutul
adunării un moment de reculegere
pentru cel care a fost epigramistul
Aurel Baican, plecat recent în "lumea
umbrelor" şi a continuat cu momentul
aniversar oferit profesorului şi epi-
gramistului Dumitru Ivas, care a
sărbătorit împreună cu prietenii şi
colegii 80 de ani de viaţă, adică de
patru ori 20, cum a fost menţionat de
cel în cauză.

În continuare, au fost
prezentate revistele Vocea Ta (editată
la Nürnberg - Germania), Meridianul
Cultural Românesc şi Rapsodia, dar
şi cărţile editate în ultima perioadă de
Corneliu Carp, Rodica Ioniţă-Grosu
şi Mihai Batog-Bujeniţă, ultimul cu
un superb roman poliţist!

În continuare, strădaniile
prof. dr. Dumitru V. Marin, care
editează la Vaslui săptămânalul
Meridianul (Iaşi - Bacău - Vaslui) şi
revista Meridianul Cultural
Românesc (ajunsă acum la nr. 10) au
fost remarcate în public de profesorii
Monica Luminiţa Cozmei, Ionel
Miron şi Mircea Varvara, ultimul
menţionând: "Omul este forţa

supremă pe pământ, iar cititul este
sursa primordială de a cunoaşte!".

În continuare, Eugen
Deutsch şi-a prezentat volumul de
versuri "Calendar în 17 silabe" editat
împreună cu Dan Norea, iar
directorul Mihai Batog-Bujeniţă a
detaliat un nou număr al revistei

"Booklook" şi a menţionat faptul că
se doreşte editarea unui Almanah
Literar "Boooklook", la 10 ani de
existenţă a publicaţiei sub egida
ALPI.

Sărbătoritul zilei, prof.
Dumitru Ivas a lectural în continuare
epigrame pentru "moşnegii" de peste

80 ani, în aplauzele celor prezenţi!
Au citit apoi, din propriile

creaţii literare, doamnele Doina
Toma, Ştefana Cristina Marcu,
Georgeta Paula Dimitriu, Gabriela
Cucinschi, Angela Pistol, Rodica
Ioniţă-Grosu şi Livia Cornelia Bejan,
dar şi domnii Mihai Haivas (care a
lecturat şi câteva catrene ale regreta-

tului Aurel Baican), Vasile Larco,
Mihai Stancu, Constantin Profir,
Mihai Caba, Vasile Unguraşu, Aurel
Popescu, Ioan Hodaş, Cristinel
Cojocariu, Corneliu Carp (care şi-a
prezentat cartea "Ziua în care mi s-a
sfârşit copilăria", scrisă după acci-
dentul nefericit în care casa în care
locuia pe str. Văscăuţeanu din Copou
a explodat din cauza unei pierderi
masive de gaz metan!), Ion Oprică şi
Constantin Munteanu.

În final, pictoriţa Gabriela
Cucinschi şi-a invitat colegii din
ALPI la vernisajul unei noi expoziţii
personale, denumite "Culori şi
semne", care va avea loc joi, pe 17
august 2017, de la ora 18.00, în sala
mare de spectacole a Clubului CFR
Iaşi de la Râpa Galbenă.
Manifestarea organizată sub egida
Uniunii Artiştilor Plastici - Sucursala
Iaşi şi a Asociaţiei Literare Păstorel
Iaşi, va fi moderată de Mihai Batog-
Bujeniţă, expoziţia fiind prezentată
de criticul de artă Aurel Istrati.
Evenimentul va fi pigmentat cu un
recital de dans modern oferit de Ana
Maria Gavrilă (din Lecce - Italia) şi
de epigramiştii şi poeţii Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi. Să mai
menţionăm că expoziţia va fi
deschisă publicului larg în perioada
17 august-11 septembrie 2017,
intrarea iubitorilor de artă în sală
fiind liberă.

Următoarea şedinţă cu pu-
blic în cadrul ALPI va avea loc
duminică, 10 septembrie 2017, de la
ora 10.00, tot în cadrul Bibliotecii
Judeţene Gheorghe Asachi Iaşi, din
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt
nr. 8. 

Dan TEODORESCU

SEMNALĂM:

Lansare de carteLansare de carte
Duminică, 13 august, la

Biblioteca Județeană „Nicolae
Milescu Spătarul” din Vaslui,
în prezența unui foarte
numeros public, Daniela Oatu
și-a lansat cel mai recent
volum de versuri inititulat
„Fantasmele versului rău”.
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Crucea și portofelul
Doamne, țara mea, în ce hal ai ajuns! Doamne, Cerule, cât de mult

te-ai îndepărtat de noi! Nici TU, Cerule, de-acolo de sus, nu mai vezi ce este
pe la noi! Nici noi, Cerule, nu mai vedem din mocirla iadului în care suntem
ce mai este pe la Tine pe sus! Cât timp se face crucea cu mâna dreaptă, iar cu
cea stângă se mângâie portofelul, Dumnezeu fuge.

Dumnezeu a devenit unealtă de manipulare a prostimii. Politicienii
hoți, corupți, murdari fac crucea de față cu noi, uneori cu limba, căci ambele
mâini – otrăvite și ele - țin strâns portofelul. Toți ateii îl invocă cu nesimțire pe
Dumnezeu, se folosesc de El.

Iisus Hristos umbla călare pe măgar. Măgarii noștri umblă călare pe
noi și în „măgari” putere (foarte mulți la număr).

N-aș zice acum ca năstașii, hrebenciucii, becaloizii, kelemenii,
pontiștii ori țiganii să umble (la propriu) călare pe măgari, dar… cum ne
călăresc, chiar nu-mi convine.

Ne-a fost și ne este jefuită țara. Ne duc ateii spre desființare (fiți atenți,
vorbesc de desființare !), iar noi, poporul de proști, suntem în postura măgarului
(la propriu !).
A pătruns ateismul în toate sferele sociale ale bolnavei noastre societăți din
capitalismul sălbatic.

Fotbalul, hrana noastră dulce de altă dată, din cealaltă perioadă, când
omul de rând se-nchina Domnului pe furiș, a încăput și el pe mâini feroce,
ateiste. Iar în fotbalul ateist și sălbatic de capitalist se petrec cele mai murdare
fapte anticristice.

O echipă, Universitatea Craiova, a fost jefuită de trei-patru ori de către
conducerea federal-ateistă. Jefuită pe față într-o nesimțire sălbatică, satanică,
pur și simplu! Aici jaful a început din perioada comunistă și a fost înfăptuit de
Mircea Lucescu..

Unui om, Adrian Mititelu, i-a fost desființată și furată echipa, i-au fost
lăsați pe drumuri (șomeri) peste 200 de oameni. A fost „purificat” cu cele mai
„năstrușnice substanțe” de către forurile susținătoare furtului și nu i-au găsit
nimic în neregulă.

Cu jucătorii furați de la acest om alte echipe au câștigat campionate
și bani. Mulți, foarte mulți bani! Aceștia, profitorii, cu bani spurcați fac acum
crucea mare Domnului.

Cu mâna stângă pe portofelul cu bani verzi, unul dintre cei mai mari
atei ai neamului, face cruce Domnului nostru și-l invocă de câte ori are ocazia,
mai ales dacă prin preajmă se află vreo cameră video.

F.C.S.B. – societate nou înființată, bănuiesc că are toate formele nou-
întocmite, inclusiv acel C.U.I. - stă bine mersi în prima ligă, ia bani de la noi
și din Europa, iar alte echipe cu mare tradiție în fotbalul românesc, cu mari
„bazine” de talent sunt ținute de o federație obeză mintal, ateist-convinsă – prin
ultima ligă.

F.C.S.B. cine este? A C.U.I. urmașă este? A promovat ea scările nor-
male de la ultima ligă până la prima? Are această formație stadion, palmares,
ca să evolueze în primul eșalon?

Când ateiști convinși, desăvârșiți, cu patalama de pușcăriași la mână
(Becali – M.M.) conduc cluburi sportive ori predau lecții de morală la televi-
zor (Dumitru Dragomir – Sorin Roșca Stănescu), viitor pentru o societate în
putrefacție nu există.

Îngâmfarea, aroganța, dușmănia, hoția, chiar și prostia, nu au nici o
legătură cu Dumnezeul nostru. Se investesc mulți bani „particoleri” în fotbal.
Bani necurați. Nu știu oare, ateii, că pe cât de mare-i investiția banilor cu miros
de mocirlă satanică, cu atât de mare va fi decepția? Sigur, îmbuibații societății
noastre putrede-n capitalism sălbatic, nu știu. Nu mai văd, nu mai aud decât
foșnet de bani verzi.

Ateii ce țin cu stânga portofelul și cu dreapta crucea vor suporta su-
dalme și „har” dumnezeiesc. Ei au uitat că pe pământul nostru au venit în pielea
goală și vor pleca în costum între patru scânduri, fie ele și de aur, dar… vor
pleca.  Știu ei, îmbuibații asta?

În urma lor va rămâne pulbere satanică și blesteme. Multe blesteme!
Nu sunt și nu vor fi niciodată alături de Domnul nostru pe care-l batjocoresc în
ultimul hal.

Cu un popor sărac și flămând, dar cu o țară bogată, în 27 de ani ar fi
imposibil ca un om să adune curat un milion de euro. Iată că frații și copiii sa-
tanei au reușit! Dacă-i spui unui asemenea ateist că averea lui este de 500 mili-
oane de euro, îl jignești, îl faci sărac, se supără și te atacă. Nu-i poți face nimic!
Fură cu legea lui, cu justiția lui. Palatele în care se lăfăiesc ateii nu au nicio
legătură cu Dumnezeu.

Iată că un popor cuminte, muncitor, cu grijă și teamă de Domnul,
alegând ateii, le devine complice.

Măreția, trufia, lauda, ura, grandomania și cum mai spuneam, prostia,
nu au niciun fel de legătură cu Dumnezeu, dar iată că țara mea atee acum, este
în pragul desființării.

Banul este ochiul dracului.
Dumnezeu îți dă naștere, sănătate, bun - simț, caracter, dar nu bani!
Cum poți să spui, omule, că ți-a dat Dumnezeu bani?
Of!
Degeaba îți mai zic, Doamne, ajută-ne!

Gheorghe RĂDUCAN

Debut Roberta Sondra Pilipăuţeanu- 
„Cu Urim şi Tumim pe drumul Levantului”

Titlul este primul lucru care
interacţionează cu un viitor potential
cititor căci el poate intriga,displace,
atrage iar alegerea unui titlu bun nu
poate fi decât o aptitudine, şi încă una
foarte importantă.

Aşa este şi acest titlu, care te
face să îţi pui întrebări: ce înseamnă,
de ce se cheamă aşa şi, fără îndoială
atrage atenţia şi devine aproape obli-
gatoriu să începi a citi pentru a te du-
miri.

Foarte pe scurt, pentru cei
care nu ştiu ce erau URIM şi TUMIM
şi cum erau ele folosite. Deşi Urim
(Lumină) şi Tumim (Desăvârşire sau
Judecată sunt amintite de câteva ori în
Vechiul Testament, nu se specifică
exact ce erau şi cum puteau fi folosite.
Ştim doar că erau două pietre încrus-
tate pe efodul Marelui Preot.

Chiar dacă nu se cunoaşte cu
exactitate cum erau folosite cele două
pietre,se ştie că:

– erau folosite doar de preoţi
(adică de oameni responsabili, care
erau interesaţi de rezolvarea corectă a
neclarităţilor)

– pietrele nu aveau puteri
magice în ele însele şi nu puteau fi
folosite pentru a încuraja superstiţiile
necredincioşilor, ci credinţa în
Dumnezeu a celor din poporul sfânt.
De exemplu, în 2 Samuel 28:6 scrie
că: „Sau a întrebat pe Domnul şi
Domnul nu i-a răspuns nici prin vise,
nici prin Urim şi Tumim, nici prin
prooroci”.

– erau folosite doar în situaţii
foarte importante, nu pentru lucruri
sau situaţii lipsite de importanţă.

Acum să ne lămurim ce
anume este Levantul. Etimologic, cu-
vântul „levante" provine din limba
latină, unde „levis- levare" semnifică
ceva lejer sau fără greutate. În italiană
„levante" reprezintă Estul sau Orien-
tul şi se folosea pentru a indica
Răsăritul şi ziua nouă care începea să
se ridice.Din punct de vedere istoric,
Levantele se referă la acea parte din
Orientul Antic considerat „leagănul
civilizaţiei": coastele orientale ale
Mediteranei, Mesopotamia, Egiptul,
Persia. Denumirea a fost introdusă de
către arheologul şi egiptologul ameri-
can James Henry Breasted (1865-
1935).În prezent, există mai multe
state care dețin teritorii din vechiul
leagăn al civilizaţiei şi anume Irak,
Siria, Libia, Israel, Palestina, Iordania,
Turcia şi Iran.„Levantele rămâne o
regiune geografică fără graniţe precise

sau fixe care se referă la Orientul
Apropiat şi Mijlociu înconjurat de
Marea Mediterană la Vest şi de
Deşertul Arabiei la Est", ne spune
James.H.Breast în cartea Ancient
Records of Egypt, apărută în 1906.

Deja receptarea şi inter-
pretarea titlului supune potentialul
cititor, în funcţie de stadiul fiecăruia
de percepţie, măcar la un minim efort
de receptare, de interpretare şi de
încercare a unor concluzii şi/sau
păreri. În mod aproape clar, odată
primul test trecut, lecturarea volumu-

lui devine obligatorie măcar din curi-
ozitatea confruntării misteriosului titlu
cu realitatea lirică.

Evident că acum, cele două
chestiuni fiind lămurite, vom încerca
o interpretare a titlului care nouă
ne-ar sugera că autoarea, se afla la
momentul scrierii acestor poeme
într-un moment de răscruce, de
cumpănă, unul câte se poate de dificil,
în care a fost nevoită să ia nişte decizii
extrem de importante, cruciale chiar
(aspect sugerat de către cele două
pietre sacre) până când Răsăritul şi
ziua cea nouă aveausă se ivească iar
în viaţa ei  (Levantul).

Poezia Robertei îşi are
rădăcinile adânc înfipe în sufletu-i
sensibil, suflet care nu este altceva
decât o inepuizabilă şi variată sursă de
emoţii.Poezia ei este fără îndoială, o
mărturie solidă a unei sensibilităţi de-
osebite.Umbra tristeţii nesfârşite se
întinde peste tate poemele care
alcătuiesc acest volum de debut.
Roberta este un om sensibil, frumos,
copilăros cu dragoste mare de oameni

dar şi trist iar poezia ei nu avea cum
să fie altfel.

Abandonare, dor, deznădej-
de, deziluzie, ruptură, trădare, aban-
donare, oboseală, epuizare, senzaţia
de capăt de drum.

“Dar timpul a trecut şi iată
Eu te iubesc ca la-nceput
Îţ mărturiseşte trista fată...
Că visul ei nu a trecut”
(Vis netrecut)
Însă, parcă o umbră de

speranţă se ridică plăpândă din ultimul
vers şi asta ne dă speranţă.

Roberta Sondra Pilipăţeanu
se autoconfesează întocmai ca într-un
jurnal şi ni se confesează în speranţa
că stânsoare tristeţii va slăbi şi se va
putea elibera spre împlinirea viselor.

Pănă acum, preferatul meu
rămâne poemul „Rămas bun”:

„Nu te-nvinovăţesc, mă iartă

Te-am iubit atât de neatins
Înalt, profund, ce clipă spartă
M-am prăbuşit, atât de mult

a nins.
Sub greutatea nopţii mă re-

trag
Sub cete de privelişti cu chip

de lut
Zilele mi le-nşirui pe un prag

De Elizeu demult necunos-
cut.

Când ne-am văzut ultima
oară

Râdeai doar tu, plângeam
doar eu

Era decembrie, într-o seară
Rămas bun, mă iartă... tu.
(Rămas bun)
„Râdeai doar tu, plângeam

doar eu”, ne imaginăm durerea clipei
insinuată în minte ca un atac cerebral.

Roberta Sondra pare că îşi
scrie tristeţea noaptea în speranţa că
ziua o va risipi. 

Iar noi, prietenii şi/sau citi-
torii ei îi dorim ca tristeţea să se
risipească şi, veselia, împlinirea şi
fericirea să fie următoarele trăiri şi
teme constante ale viitoarelor ei
poeme.

Felicitări pentru debut
îngeriţo, drum lin şi presărat cu
reuşite!

Mihaela BĂBUȘANU



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 casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

* Vând casă, nou construită, preţ convenabil, în Huşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 18. 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.
Relații 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 rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ  negociabil. Telefon:
0755/077.553. 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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Vând soia tratată şi orzoaică
Tel. 0744.528441

Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
e-mail: 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

27 locuri de muncă disponibile la 16.08.2017

- SC BRANISS SRL 1 vânzător;
- SC CARIOT-COM SRL 1 barman;
- SC DILEGO-TEX SRL 9 confectioner-asamblor

articole din textile
- SC  DOCATAN SRL 1 muncitor necalificat în

industria confectiilor;
- ESTCONSULT I.P.U.R.L . 1 consilier juridic, 1

consilier/expert/inspector/referent/economist în economie
generala

- SC LIDL DISCOUNT SRL  1 vânzător,
- SC MATEFERM SRL 1 tractorist
- SC MOBILGLASS SRL, 1 sofer de autoturisme si

camionete 1 vanzator;
- SC PROFARM COMP SRL  1 farmacist;
- PLEŞCA  PUIU-EDUARD ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ  1 vanzator;
- SC ROMEMA COM SRL 2 vanzator;
- SC SAVDECOM SRL, 3 confectioner articole din

piele si înlocuitori ;
- SC SEBAC INVEST SRL  2 muncitor necalificat

la asamblarea, montarea pieselor;
- SIGMA SYSTEM SRL 1 director de program.

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

ÎNCHIRIEM HALĂ INDUSTRIALĂ
DE 206 MP cu utilităţi;

Strada Gh. Doja, nr. 5 (lângă R.A.R.)
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.

Relații la telefon: 0744.231380
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AMBIȚIE PERMANENTĂ
Reporter: Mă aflu în comuna Rediu

din județul Iași și stau de vorbă cu un primar
aflat la al patrulea mandat. Domnule primar
Haidău Vasile, bine te-am găsit.

Primar: Bine ați venit!
R: Domnule primar, n-am fost pe la

dumneavoastră de vreo doi ani însă în acest
timp s-a construit aici mai mult decât în tot
Iașul. Care-i explicația?

P: În 2004 când am fost ales primar
al comunei, Rediu era o comună necăjită
formată din 3300 de locuitori. Erau case
mici, așa cum se făceau odată, cu două
camere și o sală. Veniturile primăriei erau
mici iar eu am încercat să dezvolt comuna.
Am încercat să mă axez pe proiecte, iar
actualmente se văd roadele muncii noastre.
Am transformat din extravilan în intravilan
suprafața de 400 de hectare, suprafață pe
care Ieșenii au venit și au cumpărat teren
construindu-și vile, case mari, pensiuni,
hoteluri, blocuri. Avem 46 de blocuri pe raza
comunei la ora actuală și astfel comuna
Rediu, care este încă în dezvoltare, a devenit
ceea ce se vede, iar acum culegem roadele
muncii noastre. Comuna Rediu este o
comună care îi atrage pe ieșeni datorită lacu-
lui și datorită pădurilor pe care le avem
împrejur, comuna Rediu fiind o comună
nepoluată!

R: Văd că aveți și infrastructură.
P: Da, chiar acum suntem aproape

de finalizarea unui drum care face legătura
între două drumuri județene.

R: Apă aveți?
P: Toate satele și cătunele noastre

sunt legate la rețeaua de apă potabilă.
R: Domnule primar, eu mă mir, deși vă

cunosc de câțiva ani, cum de v-a venit ideea să
dați drumul la terenuri pentru a se construi în
așa fel încât, iată, acum vă mândriți cu o
urbanizare accelerată, importantă și benefică. 

P: Practic, eu am ajutat poporul.
Aceste 400 de hectare sunt terenuri ale
cetățenilor noștri, ale comunității. Terenul a
fost vândut de către cetățeni, nu de către
primărie. Ei au vândut dar noi am beneficiat
de autorizații, certificat de urbanism, taxe și
impozite. Au câștigat și cetățenii comunei
noastre, am câștigat și noi.

R: Ce mai aveți de gând să faceți?
P: În primul rând vreau să finalizez

toate drumurile comunei, să fie drumuri
bune. În 2004 când am devenit primar în
comuna Rediu nu intra Salvare, nu intra
Mașină de pompieri, nu intra Poliția decât
până la Primărie. Nu se putea intra atunci
când ploua în satele comunei datorită faptu-
lui că erau drumuri de pământ iar actual-
mente majoritatea drumurilor sunt pietruite
și asfaltate.

R: Gaz aveți?

P: Avem și gaz iar acum avem în
plan să introducem rețeaua de gaz în satul
Horlești. Am făcut adresă către DISTRIGAZ
Mediaș, către Ministerul Economiei și cred

că vom avea un răspuns pozitiv să putem
rezolva racordarea la rețeaua de gaz a satu-
lui Horlești.

R: Stadion?
P: Avem și stadion însă suntem în

litigiu cu firma care s-a ocupat de amena-
jare. Nu-mi place cum a fost pus gazonul și
eu nu pot să-mi asum faptul că se pot întâm-
pla accidente. Le-am spus să refacă gazonul
și eu le dau banii.

R: Aveți un lac frumos și bine amena-
jat, veți face și competiții acolo?

P: Pentru lacul de pe Valea Rediului
pe care l-ați văzut dumneavoastră, am o
ofertă din partea unor oameni de afaceri din
Italia și din Iași acre vor pe acea coastă să
construiască un spital. Spital ce va exista în
patru orașe din Europa, printre care și Iașul.
Suntem acum în faza de negociere.

R: Asta înseamnă locuri de muncă.
P: Din ce spun investitorii, vor avea

nevoie de 3000 de salariați până la
deschiderea spitalului. Asta înseamnă con-
structori, electricieni, lăcătuși, paznici… va
fi un venit puternic pentru comuna Rediu. 

R: Asta înseamnă că veți face o nouă
șosea pe acolo.

P: Vom face un pod peste lac astfel
încât să se poată intra direct la spital.

R: Cum stați la capitolul taxe și
impozite?

P: Noi încasăm cam 96% din taxe și
impozite.

R: Locuitorii comunei se mai ocupă de
agricultură sau fac naveta la Iași?

P: Vechii agricultori se ocupă de
agricultură, să nu mai vorbim si de tineri
care se ocupă de ferme agricole.

R: Cu natalitatea cum este?
P: Natalitatea cam lasă de dorit. Ne

bazăm pe oamenii care vin și se mută aici dar
în mare natalitatea este în scădere.

R: Alte noutăți?
P: Vrem să facem acum o Policlinică

cu fizioterapie, cu băi de plante, cu masaj, cu
hidromasaj și alte facilități. Până în toamnă
sperăm să fie finalizată.

R: Eu mă declar mulțumit și mă bucur
că am trecut doar pe scurt în revistă principalele
rezultate ale dumneavoastră.

P: N-am vorbit de biserici. Avem
patru biserici pe raza comunei Rediu care
sunt sprijinite de Consiliul local și Primărie.

R: Eu vă mulțumesc frumos și sper să
ne vedem și cu altă ocazie.

P: Vă mulțumesc și eu.

Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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SPIRIT ȘI DISTRACȚIE
Petrică Chiriac de la Duda Epureni

este de invidiat pentru câte reușește în comuna
sa, cu destul de puține mijloace!

Am mai scris despre această comună
unde primarul și scriitorul fac bună casă și lasă
la îndemâna contemporanilor bucurii, fapte,
opere, elemente de educație cu totul alese.

Lansarea de carte a lui Ion Gh. Pricop
a adus într-o sală aproape plină pe Th.
Codreanu, Th. Pracsiu, D.V. Marin, P. Andrei,
pe... Valeriu Penișoară (soția, copil, nepot) în
memoria căruia s-a re-lansat „Cânta la Duda o
chitară” (Iași, 2017, ediție revăzută).

Prof. Toma Bahnar mi-a comunicat
clasamentul la tenis, șah, fotbal pe care le-a
organizat (primii: Sandu Eugen, Nicolau Gigi,
F.C. Valea Grecului), I. Gh. Pricop ce-a mai
scris și ce scrie (avem interviuri), primarul
Petrică Chiriac despre reușitele locului.

Reporter: Este greu să faci astăzi o zi
a comunei?

Primar: În primul rând vreau să vă
urez bun venit în comuna noastră. Sunteți ca
de fiecare dată amabil și ne onorați cu
prezența. Știm foarte bine că sunteți un om
de cultură și de aceea avem plăcerea și
onoarea de a vă avea printre noi de fiecare
dată. Aș putea spune că este greu. După cum
bine observați că ceea ce se numește cultură,
la noi este lăsată de foarte multe ori pe locul
doi. Nu mai sunt oameni care să fie aplecați
asupra cărții, asupra cuvintelor scrise. Cred
că și evoluția tehnică din ultimul timp
îndepărtează tineretul de carte.

R: Ar putea să fie lectura asta rapidă a
televizorului, egală cu lectura unei cărți?

P: Nimic nu se compară cu lec-
turarea unei cărți. Este vorba de acea
plăcere de a ține în mână o carte, de a o
răsfoi și de a-i simți mirosul. Cei care au citit
cărți știu foarte bine că nimic nu se compară
cu citirea unei cărți.

R: Credeți că se va modifica și
percepția populară vizavi de viața socială și
culturală?

P: Percepția asta nu se modifică de
azi pe mâine. Aceste percepții se formează.
Societatea Românească nu știu dacă se

îndreaptă într-adevăr pe un drum bun. Cert
este că ne-am uitat prea mult în occident și
am luat lucruri mai mult negative decât po-
zitive și practic societatea românească este
bântuită de sindromul ăsta de înavuțire
foarte rapidă. Tineretul visează foarte
repede la mașini, la case. Uitându-se de fapt
că esențialul este munca și prin muncă omul
se dezvoltă practic din toate punctele de
vedere. Și intelectual, și fizic și moral. Ne-am
uitat prea mult la filmele astea occidentale în
care toți erau patroni, toți aveu mașini
scumpe. Nu ne-am uitat la faptul că un
patron din occident are în spatele său munca
a trei generații. Bunăstarea se obține numai
prin muncă.

R: La ajutorul social cum stați?
P: Din 4600 de locuitori avem în jur

de 30 de persoane din care apte de muncă
sunt 16 iar celelalte sunt cu scutire medicală.

R: Asta înseamnă că aveți o comună
cu oameni gospodari.

P: Da, putem spune și așa. Sunt
foarte mulți care au plecat în
occident. Au început să
construiască, oamenii au
început să cunoască gustul
acesta al unui trai mai bun.

R: Mi-ați spus și altă dată că
din punctul dumneavoastră de
vedere, al primarului, este
necesară ziua comunei și pentru
cultura comunei și pentru
distracție, pentru socializare și
pentru ideia de situare într-o
atmosferă culturală mai
deosebită. Poate de aia ați con-
ceput un program mai complex.
Mă gândesc și la simpozion și la
lansarea cărții lui Pricop și la

interpreți și la fanfară. Asta înseamnă o mani-
festare mai complexă într-o zi de sărbătoare?

P: M-ați întrebat dacă este
necesară. Eu zic că este necesară o astfel de
manifestare iar părerile sunt pro sau contra.
Foarte mulți dintre cetățeni noștri întreabă:
mai faceți ziua comunei anul acesta? Este
momentul în care cetățenii vin acasă, o parte
din ei își i-au concediu pentru că luna
August este luna concediilor. Am creat un
moment în care se pot aduna si pot discuta și
schimba idei. Noi am încercat să schimbăm
ceva cu adevărat, am vrut să avem momente
care implică toate păturile sociale. 

R: Dumneavoastră vă bucurați de o
infrastructură acceptabilă, de un oraș în
apropiere, aveți ape line și faună potrivită unor
locuri binecuvântate. Este greu să fii primar
într-o asemenea comună?

P: Dacă spui că este greu se
întreabă lumea ce cauți acolo, dacă spui ca e
ușor spune că n-ai ce face. Fiecare localitate
are specificul ei, sunt și probleme foarte greu
de rezolvat și probleme mai ușor de rezolvat.
Depinde cum abordezi situația. Eu ca pri-
mar, după 4 ani, după primul mandat, am
echilibrat un pic situația în comună. Putem
să ne lăudăm acum cu investiții de 110 mili-
arde de lei vechi prin proiecte atrase prin
PNDL. Avem un drum de 5 kilometri de
asfalt, în lucru. Am început la Valea
Grecului asfaltarea. Apoi vom face o
grădiniță prin PNDL1, avem un program de
aducțiune cu apă, lucrăm acum prin GAL la
un proiect de achiziționare a unui excavator
iar din toamnă ne apucăm de un proiect prin
fonduri europene. Sper ca la finalizarea
mandatului să avem cel puțin 10 km de
asfalt în plus pe drumurile interne.
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